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Kerstzang met Teisterband bij de dorpspomp

Komt allen tezamen
Heemstede – In de kerst-
nacht van 2004 begon de Teis-
terband met een nieuwe tradi-
tie in Heemstede, het spelen van 
kerstliederen bij het gemeente-
huis, waarbij iedereen kon mee-
zingen. De eerste keer zorgde 
gemeentesecretaris Willem van 
den Berg samen met Hans van 
Leeuwen voor glühwein, die zeer 
welkom was in de stromende 
en koude regen. De bezoekers, 
nog bescheiden in aantal, zoch-
ten warmte onder elkaars para-
plu en zongen Komt allen teza-
men.  Dat werd door meer men-
sen gehoord en zo groeide het 
spontane koor dat zong Nu zijt 
wellekome. Tijdens de renovatie 
van het raadhuis werd de kerst-
zang verplaatst naar de dorps-
pomp, waar chocolaterie Van 

Dam de bezoekers verwende 
met warme chocolade en kerst-
chocolade. De gemeente onder-
steunt dit initiatief van harte en 
vindt de hoek in de Raadhuis-
straat bij chocolaterie van Dam 
ook een betere beschutte plaats 
dan het winderige plein voor het 
gemeentehuis. 

Sneeuw  2008
Toen de herdertjes bij nach-
te lagen, zoals het lied zegt en 
bij het Nu zijt wellekome, kwa-
men de buitjes sneeuw al dwar-
relend naar beneden. In die vier 
jaar is de schare bezoekers aan 
de samenzang met de Teister-
band enorm gegroeid. Er ston-
den nu honderden mensen rond 
de dorpspomp te zingen onder 
enthousiaste leiding van dirigent 

Bert Steinmann en de geheel uit 
heren bestaande band van ko-
perliefhebbers die de Teister-
band vormen. Liederen als Feliz 
Navidad en de mooie uithalen 
die je kan maken in het Gloria 
in excelsis Deo, iedereen zong 
mee op zijn eigen toonhoogte 
en volume.  
Hoofdbode Jeanette van Trigt, 
evenementenmanager Bert de 
Vos en Hoofd facilitaire diensten 
Hans van Leeuwen, kwamen 
handen tekort om de glühwein 
uit te schenken. Willem van Dam 
en zijn medewerksters liepen 
rond met de lekkerste chocola-
de en schonken warme choco-
lademelk. Dit wordt een hartver-
warmende traditie bij die dorps-
pomp en chocolaterie Van Dam.
Ton van den Brink

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Wij wensen u 
een plezierige 

jaarwisseling en 
een ‘smakelijk’

2009!

Po d i u m  O u d e  S lot
Zondag 4 januari 2009    20:15 uur    12,50 /  10,-

www.podiumoudeslot.nl / tel. 06 - 13 13 36 26

Het Oude Slot
Ingang Ringvaartlaan

Heemstede

Paul Witteman 
in gesprek met altvioliste 

Esther Apituley

Bel nu voor
een gratis

waardebepaling 
van uw woning

023-5292929
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Heemstede – Alweer enige dagen is het officieel winter en 
dat hebben we geweten! Vorst zorgde elders in het land al 
voor schaatsplezier op natuurijs en bij het opmaken van 
deze krant blijft het kwik op min vijf graden steken. Een 
voorbode voor een eerste Elfstedentocht in deze eeuw? 
Wie zal het zeggen. Dichtgevroren slootjes, ijsbloemen op 
de ramen, binnen een knapperend haardvuur of warmte-
gevende kaarsen en dan mist alleen een pak sneeuw nog! 
Alvast om in de stemming te komen dit mooie plaatje, in-
gestuurd door Kees van de Steeg. De Heemsteder wenst 
u een goede jaarwisseling en een sprankelend 2009!

Kou komt



Regio - Fidel is een gecastreer-
de heer van 14 jaar. Z’n baasje 
kon helaas niet meer voor Fidel 
zorgen en dus zit hij nu bij ons 
in het asiel. De eerste tijd was 
hij erg bang maar behulp van de 
eigenaar en wat geduld en rust 
van onze kant, vindt hij nu al 
veel meer mensen leuk en loopt 
hij nu gewoon tussen de andere 
katten op de afdeling.
Als er een zonnetje buiten is en 
Fidel vindt de temperatuur hoog 
genoeg dan loopt hij een rond-
je door onze buitenren. Hij vindt 
dat het leukst als wij ook mee lo-
pen, gewoon gezellig even naar 
de mensen kijken die voorbij lo-
pen en naar de vogeltjes die op 
veilige afstand rondscharrelen. 

Fidel kan het erg goed vinden 
met andere katten, gezien z’n 
leeftijd, niet hele jonge soortge-
noten die met hem willen spe-
len, en ravotten want daar is on-
ze Fidel toch wat te oud voor. 
Heeft u ook zo’n type kat die een 
vriendje erbij leuk vindt? Kom 
dan eens kennismaken met on-
ze lieve Fidel!

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, 2041 XA Zand-
voort, tel: 023-5713888.
Open van maandag tot en met 
zaterdag tussen 11.00 en 16.00 
tel 023-5713888 of kijk op www.
dierentehuiskennemerland.nl
(Tekst aangeleverd door Dieren- 
tehuis Kennemerland).
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HeemSteder.nl

van 1930

Fidel

Dier van de week

Jaarlijkse kerstbomen-
verbranding op 7 januari
Heemstede – Op het trapveld-
je aan de Vrijheidsdreef worden 
woensdag 7 januari tussen 13.30 
en 16.00 uur kerstbomen verza-
meld. Dit om ’s avonds de tradi-
tionele kerstbomenverbranding 
te kunnen houden. Het inleveren 
van de bomen kan op de volgen-
de plaatsen: Hoek Zandvoort-
selaan/Zandvoorter Allee, Glip-
perdreef bij winkelcentrum, Jan 
Miense Molenaerplein, Köhn-
stammlaan parkeerterrein en het 
trapveldje aan de Vrijheidsdreef 
(tot 18.00 uur). Voor elke ingele-
verde boom wordt een lootje en 
20 eurocent gegeven. 
De trekking van de loterij vindt 
plaats om 18.45 uur en wordt 
verricht door burgemeester me-
vrouw Marianne Heeremans. Di-
rect na de trekking begint de 
verbranding van de ingezamelde 
bomen en dat zal zijn rond 19.00 

uur. Muzikale opluistering is er 
van Jachthoornblazersgroep 
’t Panneland. De vrienden van 
de kinderboerderij Heemstede 
schenken gratis warme choco-
mel. Wie een prijs wint, kan die 
direct ophalen bij de brandweer 
op het trapveldje of vanaf don-
derdag 8 januari bij de informa-
tiebalie van het gemeentekan-
toor aan het Raadhuisplein.

Afsluiting Dreef
In verband met de kerstbomen-
verbranding is de Vrijheidsdreef 
op woensdag 7 januari van 18.00 
tot 22.00 uur afgesloten voor au-
toverkeer. Houders van een in-
validenparkeerkaart kunnen wel 
op de Vrijheidsdreef parkeren.

Meer informatie bij de Brand-
weer Heemstede (afd. Preven-
tie), tel. 023-5482772. 

Heemstede - In het komende nummer van HeerlijkHeden, het 
tijdschrift van de Historische Vereniging Heemstede-Benne-
broek, verschijnt een artikel over ijsbaan De Volharding, tot be-
gin jaren ’70 gelegen op de plek waar daarna het ziekenhuis en 
de huizen van de Händellaan en de Strawinskylaan gebouwd 
zijn. De redactie van HeerlijkHeden is op zoek naar foto’s van 
deze ijsbaan. De oproep van twee weken geleden in de Heem-
steder leverde leuke reacties op. Nu is de redactie echter nog op 
zoek naar foto’s van de koek- en zopietent of wellicht van één 
van de schaatswedstrijden of kampioenen daarvan. Heeft u die 
misschien? Neemt u dan (liefst vóór 5 januari) contact op met 
Marloes van Buuren (023-5290756, marloes.van.buuren@pla-
net.nl). Zij scant de foto’s en u krijgt ze meteen weer terug.

Foto’s gezocht van ijsbaan
De Volharding

Oproepje

De laatste maand van het jaar
Donkerder en donkerder worden de dagen

Verlichte bomen en huizen moeten het donker verjagen
Kaarsjes en open haarden gaan weer aan

Een tijd ook om bij het afgelopen jaar stil te staan
Iedereen met zijn eigen gevoelens en gedachten

Bracht het afgelopen jaar wat we ervan verwachten?
Sentimentele gevoelens… een lach en een traan

Een Nieuwjaar vol nieuwe verwachtingen komt eraan!

Monique Philippo

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. De naam 
dichtstorten betekent eigenlijk ́ storten op dichten´. Wilt u ook een 
eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit e-
mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook: de 
Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer. Liefst niet te 
lang, omdat er niet altijd genoeg ruimte is. Inzendingen van 
foto´s kunnen niet worden geplaatst. 

Dichtstorten

Volgende week wensen college
Heemstede - In de eerste week 
van het nieuwe jaar blikt de 
Heemsteder nog even terug op 
het voorbije jaar.
Dit doet zij onder meer met een 

kort jaar overzicht en de wen-
sen van de collegeleden, wet-
houders Kuiper, Struijff, Van de 
Stadt en burgemeester Heere-
mans.

Heemstede - Bij de goed-
gesorteerde schoenenzaak 
Van de Riet Schoenen aan 
de Binnenweg 94 is de uit-
verkoop in volle gang. Van 
de Riet heeft prachtige schoenen en laarzen voor el-
ke smaak, waarbij een goede pasvorm gecombineerd 
met een modern uiterlijk de rode draad vormt. In de 
winkel kunt u terecht voor een goed advies door vak-
kundig personeel. Ook als het druk is, wordt er tijd 
voor klanten genomen.
Er is een uitgebreide collectie in dames-, heren- en 
kinderschoenen van diverse merken. Van Ara tot Es-
prit (dames) en van Camel tot Van Bommel (heren)... 
U vindt geheid de schoen of laars van uw keuze. Ook 
kinderschoenen en sloffen behoren tot het aantrekke-
lijke assortiment. En momenteel is het zeer zeker de 
moeite waard om even een bezoekje aan Van de Riet 
te brengen want de uitverkoop is uiteraard zeer pret-
tig voor de portemonnaie. Kijkt u ook eens op de web-
site: www.vdriet-newstyle.nl of bel: 023-5283423.

Uitverkoop 
bij v.d. Riet



Inwoners van Bennebroek za-
melden vorig jaar met elkaar 
30.647 kg kleding in via de con-
tainers van Stichting KICI. Met 
gemiddeld 6 kg per inwoner is 
dat een kilo meer dan de schei-
dingsdoelstelling van 5 kg zoals 
dat beschreven staat in het Lan-
delijk Afvalbeheerplan van Cen-
ter Novem. Als dank voor dit ge-
weldige resultaat bood KICI een 
cheque aan de gemeente aan 
van 5000 euro om te besteden 
aan een maatschappelijk project 
binnen de gemeente.
In huize Meerleven zijn plannen 
voor het verbouwen van het res-
taurant. De bedoeling is om be-
taalbare maaltijden aan te gaan 
bieden voor ouderen die niet 
in Meerleven wonen maar wel 

graag samen met anderen eten. 
Ook was er al een plan om een 
internetcafé te maken dat niet al-
leen voor inwoners van Meerle-
ven, maar voor alle ouderen van 
Bennebroek toegankelijk is. “Het 
is fantastisch dat we dit aange-
boden krijgen door de gemeen-
te omdat zo’n openbaar inter-
netcafé prachtig aansluit bij on-
ze plannen om meer ouderen de 
gelegenheid te bieden gebruik 
te maken van de faciliteiten van 
ons verzorgingshuis. Met het 
geld dat de gemeente nu aan-
biedt kan het plan voor het in-
ternetcafé goed worden uitge-
werkt.” Aldus Pieta Wilterdink. 
Stichting Present, een vrijwilli-
gersorganisatie die vrijwilligers 
en hulpvragers bij elkaar brengt, 
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Onderzoeker trekt zich terug, 
maar Raad wil doorgaan
Heemstede – Bureau Future-
consult dat onderzoek zou doen 
naar een vervolg op een eerdere 
verkenning naar de toekomstige 
ontwikkelingen in Heemstede, 
heeft zich teruggetrokken. Fu-
tureconsult kreeg de opdracht 
om te onderzoeken welke be-
leidskeuzes er gemaakt kunnen 
worden tot het jaar 2030. Onder 
andere de vergrijzing, jongeren, 
huisvesting en dergelijke.

Tijdens de laatste commissie-
vergadering bleek dat HBB en 
de VVD geen enkele behoef-
te hadden aan dergelijk onder-
zoek. De periode tot 2030 is te 
lang en het kost te veel geld.
Nu heeft het bureau Futurecon-
sult de gemeente schriftelijk la-
ten weten dat zij af ziet van het 
houden van het onderzoek en 
de opdracht teruggeven.

De reden zo schrijft directeur 
Nekkers: “Wij achten de exter-
ne condities voor een toekomst-
verkenning 2030 onvoldoende.” 
Vervolgens schrijft hij dat twee 
partijen, ondermeer de grootste 
partij in de raad, zich actief dis-
tantiëren van het project. De fei-
telijke reden kan liggen aan het 
feit dat Futureconsult een offer-
te uitbracht op basis van nacal-
culatie. Hiermee zou de geld-
kraan helemaal open worden 
gezet. De raad blokkeerde dit 
en pinde Futureconsult vast aan 
maximaal 25.000 euro.

Hiermee was de raad weer te-
rug bij af. De overige uitgeno-
digde onderzoekbureaus waren 
eerder op verschillende gronden 
al afgevallen. Tijdens de raads-
vergadering van 18 december 
stond het punt toch nog op de 
agenda. Akkoord geven op een 
onderzoek waarbij de onderzoe-

ker aangeeft niet mee te willen 
doen, werkte bevreemding bij 
verschillende partijen.
Heeremans (CDA) probeerde 
de tegenstanders te overtuigen 
alsnog in te stemmen zodat Fu-
tureconsult op haar besluit zou 
terugkomen. Hier voelden de 
bedoelde partijen niets voor.

Nu schaarden ook D66 en 
Groen Links zich bij de tegen-
standers en dreigde het punt 
van de agenda te worden ge-
haald. Na de nodige discussie 
bleef het punt staan. Ates (HBB) 
bestreed de legitimiteit van de 
raadscommissie. Volgens Ates 
was er nooit een formeel besluit 
genomen deze raadscommissie 
in te stellen en was dit er ooit 
eens even tussen geschoven.
GroenLinks zag alleen maar heil 
in het onderzoek als dit breed 
werd gesteund en dat werd het 
voorstel dus niet. Heeremans 
(CDA) bleek een ziener en wist 
nu al dat Heemstede in 2030 
sterk is vergrijsd en er minder 
kinderen zijn. Het voorstel werd 
in stemming gebracht en daar 
bleek dat GroenLinks een draai 
maakte en toch tot het kamp 
van de voorstemmers behoorde. 
De VDD, D66, Nieuw Heemste-
de en HBB stemden tegen.

Door de plotselinge steun van 
GL haalde het voorstel het toch 
met 11 voor en 9 tegenstem-
mers. Futureconsult heeft aan-
gegeven het onderzoek alleen 
maar te willen doen als het 
breed wordt gedragen. Met de-
ze krappe meerderheid in de 
raad zal Futureconsult bij haar 
standpunt blijven en is er nu be-
sloten verder te gaan op de in-
geslagen weg met een bureau 
dat niet meer wil...
Eric van Westerloo

Het zal je maar overkomen...
Wij wonen aan de Groenendaalkade; wij wilden graag houtsnippers 
over onze tuin strooien tegen het onkruid.
Vrijdag 12 december wandelden we door Groenendaal; en daar wa-
ren enkele medewerkers bezig om hout tot houtsnippers te verwer-
ken. Wij vroegen aan deze heren of het wellicht mogelijk was om 
een partij bij ons thuis af te leveren. Dat zouden we nog horen, na 
overleg met de collega.
‘s Middags waren wij niet thuis; we hadden niets meer gehoord, en 
dachten dus dat het niet door zou gaan.
Mijn man was nog geen kwartier thuis, of de buurman hing aan de 
lijn met de vraag of we soms iets hadden gezien of gehoord. Zijn 
hele inrit lag vol met houtsnippers; en hij dacht dat iemand hem een 
loer had willen draaien. Hij had inmiddels al de politie gebeld en had 
her en der geïnformeerd.
Het was ons meteen duidelijk wat er was gebeurd; de heren had-
den zich een deur vergist met het storten van 5 kub! Wij konden 
hem uit de droom helpen. Gelukkig kon onze buren de humor 
van het geval inzien; en wij hebben er met hulp van een aantal 
sterke jongens ervoor gezorgd dat zaterdagmiddag alle hout van 
hun oprit was verwijderd. 
Zie bijgaande foto, nadat ca. een derde al was afgevoerd. 
Dorelein Matzinger.

INGEZONDEN

Dertigduizend kilo Bennebroekse 
kleding leidt tot internetcafé

Op de foto v.l.n.r.: Anoor de Zeeuw-Boele (St.Present) Marleen Mol (St.KICI), Pieta Wilterdink (Meerleven), 
Pieter Brolsma (wethouder gemeente Bennebroek).

Bennebroek - Op 17 december jl. overhandigde wethouder 
Brolsma een cheque van 5000 euro aan locatiemanager van 
huize Meerleven Pieta Wilterdink. Het geld is beschikbaar 
gesteld door Stichting KICI en zal gebruikt worden voor de 
realisatie van een internetcafé in Meerleven.  

gaat het project leiden. Er komen 
5 computers die zullen worden 
geïnstalleerd met behulp van 
studenten. Voor het internetcafé 
zal een cursus pc- en internet-
gebruik voor ouderen en oner-
varen pc gebruikers ontwikkeld 
worden. Met behulp van onder 
andere een speciaal software-
programma voor slechtzienden 
wordt het internetcafé volledig 
toegespitst op de behoeften van 
de gebruikers. Zo kunnen oude-
ren straks gebruik maken van 
internet, en kunnen zij e-mailen 
met familie en vrienden.     
Op 20 februari zal het internet-
café officieel in gebruik worden 
genomen. De eerste groep ou-
deren krijgen dan een cursus. 
Om hieraan aandacht te beste-
den, alsmede aan het feit dat het 
restaurant, waar het café onder-
deel van uit gaat maken, wordt 
geopend zal er een gratis maal-
tijd worden geserveerd voor 
Bennebroekse ouderen.
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Kerstvieringen op de Ark 
en Valkenburgschool
Heemstede - Kinderen van 
groep acht namen de kleuters 
onder hun hoede in het don-
ker van de nacht op het school-
plein van basisschool de Ark. 
De kerstmuziek van de Spaar-
ne Town Jazzband klonk bekend 
in de oren en meester Paul Her-
ber stuurde iedere klas op zijn ei-
gen plek, alleen groep zes bleek 
even onzichtbaar. De meester 
kent echter zijn pappenheimers 
en al gauw klonken ook de stem-
men van groep zes als van een 
engelenkoor. Meester Paul Her-
ber heeft echter veel meer noten 
op zijn gezang. Hij is wel degelijk 
een professioneel zanger, die in 
de regio bekendheid geniet, met 
name in de projectkoren van de 
Pablo Neruda Stichting. Dat bete-
kent een mooi, gezellig en sfeer-
vol samenzang met de leerkrach-
ten en de vele ouders en buurt-

bewoners die ieder jaar afkomen 
op de traditie van vetpotjes, licht, 
sfeer, glühwein en andere kerst-
versnaperingen. 

Valkenburgschool
Van en heel andere orde is de 
kerstviering van basisschool de 
Valkenburg, waar de kinderen 
een muzikaal kerstspel speelden 
op het altaar van de OLV Hemel-
vaartkerk. Een kerstspel op mu-
ziek van Pascal van den Berg en 
René Dubelaar, die het wonder 
van het licht op muziek gezet 
hadden. Ook hier een volle kerk 
met bijna alle ouders, opa`s en 
oma`s en veel sfeer bij de prach-
tige kerststal. Muisstil werd het 
toen de groepen ieder afzon-
derlijk hun kerstgroeten uitspra-
ken die door de ouders stilletjes 
meegenomen werden.
Ton van den Brink

Laatste maal kerstviering ouderen 
in kapel Nieuw Vredenhof

Op 16 december vond de tra-
ditionele kerstviering voor ou-
deren boven de 75 jaar  weer 
plaats. Dit jaar kon met 1 viering 
worden volstaan waar er vroe-
ger altijd twee gehouden wer-
den. Alle gemeenteleden van-
af 75 jaar waren uitgenodigd, en 
zo’n 80 personen maakten daar 
gebruik van. Er was weer veel 
ruimte voor ontmoeting en ook 
de animo voor  de door de fir-
ma Kniese aangeboden versna-
pering, was groot. De Kapel was 
dit jaar versierd met een echte 
kerstboom, veel kerststukjes en 
prachtige bloemen. De diakenen 
hadden er wel aan gedacht dat 
dit de laatste keer was dat deze 
viering in de Kapel Nieuw Vre-
denhof werd gehouden; volgend 
jaar september gaat de Kapel 
immers dicht. Dat opent natuur-
lijk ook direct weer nieuwe per-
spectieven, hoe zal alles er vol-
gend jaar uitzien in de Pinkster-
kerk aan de Camplaan of in de 
Oude Kerk op het Wilhelmin-
aplein? De Diaconie heeft er al-

le vertrouwen in dat het dan net 
zo’n mooi feest zal worden als 
dit jaar. Er werd geluisterd naar 
prachtige gedichten, door Teus 
Elfers met verve gebracht. Er 
waren plaatjes van de Goudse 
glazen van de Sint Jan waarop 
de herders prachtig staan afge-

Heemstede – Op dinsdag 16 december vond voor de oude-
re gemeenteleden van de Protestantse kerk de traditionele 
kerstviering weer plaats. Deze viering was voor de laatste keer 
in de Kapel Nieuw Vredenhof, die in 2009 zal worden gesloten 
en werd georganiseerd door de plaatselijke Diaconie.

IN MEMORIAM

Han Le Fèvre
Op 27 december 2008 overleed 
de bekende tenor en Heemste-
denaar Han Le Fèvre. Han was 
een beroemde lyrische tenor 
die tot ver over de landsgren-
zen bekendheid genoot. Maar 
liefst 700-maal mocht hij de 
Mattheus Passion zingen. Han 
Le Fèvre, Amsterdammer van 
geboorte kwam in 1922 naar 
Heemstede. Hij woonde ach-
tereenvolgens aan de Oude 
Posthuisstraat, Camphuysen-
laan en de Laan van Roozen-
burg om zich vanaf 1954 met 
zijn gezin te vestigen aan het 
Josef Israëlsplein nr.10.
Na de lagere school ging hij 
aan de slag bij de voorloper 
van de huidige ABN Amro, 
de Twentsche Bank. Enige ja-
ren later maakte hij de over-
stap naar het gemeentelijke 
gasbedrijf. Door in de oorlogs-
jaren de boekhouding van het 
bedrijf met potlood en gum te 
voeren, kon hij de administratie 
zo manipuleren dat de armlas-
tigen onder de Heemsteedse 
bevolking over gas konden blij-
ven beschikken. Hij haalde zijn 
praktijkdiploma boekhouden bij 
de in Heemstede zeer bekende 
docent de heer Steenbrink. Als 
vijfjarige zong hij zijn eerste so-
lopartijen in de kerk aan de Bil-
derdijkstraat in Amsterdam.
Naast zijn werk is hij altijd blij-
ven zingen. Han Le Fèvre kreeg 
les van, de al evenzeer beroem-
de docente, Coby Riemersma 
die toen aan de Blekersvaart-
weg woonde. In 1946 besloot 
hij zijn baan op te zeggen en 
verder te gaan als professi-
oneel zanger. In Zwitserland 
zong hij voor de familie Sa-
cher, de grondleggers van het 
Sachertorte imperium. In 1950 

werd Le Fèvre gevraagd een 
optreden in Indonesië te geven 
en vertrok aldus met een Super 
Constellation van de KLM naar 
de voormalige kolonie.
In Nederland trad hij onder an-
dere op met het grote Om-
roepkoor en als solist bij het 
Concertgebouw Orkest in Am-
sterdam. Bij de familie Bren-
ninkmeijer in Bentveld zong hij 
de hoogmis aan huis. De eerste 
grammofoonplaat die hij maak-
te was nog van glas. Later ge-
vold door platen op vinyl om te 
eindigen met de moderne CD. 
De aimabele Han Le Fèvre was 
63 jaar getrouwd met Mies de 
Wit. Ook Mies was een be-
kende in de muziekwereld en 
speelde als eerste violiste in 
het Noord Hollands Filharmo-
nisch Orkest. Ook het werken 
voor radio en televisie was voor 
Han Le Fèvre een podium om 
zijn kwaliteiten als zanger be-
kendheid te geven. Helaas zijn 
de oude opnames uit die tijd 
allemaal gewist. 
Han Le Fèvre overleed afgelo-
pen zaterdag op 95-jarige leef-
tijd.

beeld. En zoals vorig jaar al toe-
gezegd, ook de kinderen van de 
Bosch en Hovenschool waren er 
weer, samen werd er veel gezon-
gen. Als solisten traden op: Step-
hanie van Setersen en  Saul Lon-
terman die piano speelden, Da-
niel ter Kuile met zijn cello en 
Marius van der Bent met zijn gi-
taar!!! En dat allemaal door groep 
5 en 6, er werd echt van hen ge-
noten. Twintig personen zetten 
zich in om als autorijdienst 55 
personen te halen en te bren-
gen. De organiserende Diaco-
nie ziet terug op een fijne inspi-
rerende viering en verheugt zich 
nu alweer op volgend jaar.

Paul Witteman in het Oude Slot
Heemstede - 
Paul Witteman 
in gesprek 
met altviolis-
te Esther Api-
tuley. Paul en 
Esther komen 
zondag 4 januari naar Het Ou-
de Slot om over hun grote passie 
muziek te praten. Dit gesprek is 
als introductie op het optreden 
van Esther 7 januari eveneens 
in Het Oude Slot. Van jongs af 

aan heeft Paul Witteman muziek 
in zijn hoofd – ook als er geen 
muziek wordt gespeeld. Voordat 
hij de journalistiek in ging heeft 
hij op het conservatorium gestu-
deerd. Paul is een groot Bach-
kenner. Regelmatig vraagt hij 
zich af waarom denk ik nu aan 
deze melodie en niet aan een an-
dere? Waarom hoor ik een strijk-
kwartet van Beethoven wanneer 
ik Hans Mierlo denk en waarom 
dendert La Valse van Ravel door 

mijn hoofd tijdens een spannen-
de televisie-uitzending? Een fas-
cinatie die geleid heeft tot het 
schrijven van het boek: ‘Het ge-
luid van wolken.’ 
Een bijzondere avond waar fi-
losoferen over muziek centraal 
staat. Zondag 4 januari om 20.15 
uur in Het Oude Slot, ingang 
aan de Ringvaartlaan, Heemste-
de. Toegang: 12,50 euro/ 10,00 
euro. Reserveren kaarten 06-
13133626 of www.podiumoude-
slot.nl. Indien voorradig voor het 
concert aan de zaal.
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Heemstede - Geen periode met 
zoveel tradities als de kersttijd. 
Maar is het niet ongelofelijk un-
cool om het zo nog te vieren met 
familie of vrienden, met vlees, 
groente – en visboer en Appie 
Heijn? Gestress op de Binnen-
weg en weinig vrede op aarde. 
Vrede in eigen familiekring is al 
een hele opgave. Het alternatief 
klinkt aantrekkelijk, kerstskiën 
in Sankt Anton of – o niet hip 
genoeg- Bariloche of heerlijk 
warm, de Antillen of Thailand. 
Nee, die liever niet vanwege ho-
ge waterstanden (met kerstmis); 
dan maar chillen in Australië. 
Voordelig shoppen in the big 
apple kan ook of, met de kelde-
rende pond helemaal spotgoed-
koop, swinging London. Net op 
tijd voor de sale! (“You can’t af-
ford to miss it”). Ik zeg niks geks, 
want het zijn allemaal oorden 
waar een deel van onze kennis-
senkring momenteel vertoeft. 
Maar het was dus weer te laat 
dit jaar. Wij en Heemstede zijn 
tot elkaar veroordeeld met de 
feestdagen. Dus storten we ons 
in de drukte van de Binnenweg/ 
Raadhuisstraat voor de noodza-
kelijke voorraden. Van een drei-
gende recessie is vooralsnog 
weinig te merken in het win-
kelcentrum. Het lijkt drukker 
dan ooit. In de krant staat dat er 
meer verkocht is dan voorgaan-
de jaren. Het wordt wellicht een 
kwestie van afwachten wanneer 
de klappen gaan vallen. Tot dan 
lachen we in het zicht van de vij-
and en laten het geld rollen, zo-
dat de bankdirecteuren het niet 
kunnen spenderen voor ons.
Op tweede kerstdag rijden we 
van Heemstede naar het Gooi. 
Het is letterlijk en figuurlijk een 
kleine stap, want zoek de ver-
schillen maar eens. Ze gaan 
steeds meer op elkaar lijken. De 
familiekerstbrunch is die andere 
onverwoestbare traditie. Op de  
achterbank is de dochter bij het 
tweede stoplicht al vertrokken, 
uitgevloerd van haar horeca-
baantje van de eerste dag. Het 
Haarlemse restaurant waar ze 
werkt was drukbezet geweest. 
Ging ze de avond ervoor nog 
breedlachend met volle schalen 
trap op en af, nu hebben de be-
nen het begeven. De zoon smst 
met zijn vrienden. “Zijn we om 
vier uur weer thuis?” vraagt hij 
zonder op te kijken van zijn mo-
bieltje. Zucht, nou nee, hoor. Als 
het even meezit drinken we te-
gen die tijd onze eerste bubbel-

tjes. Ach, alles normaal dus ach-
terin. 
Bij de laatste rotonde in Hilver-
sum ligt een gerenommeerd ho-
tel. Voor de deur staan een man 
en een vrouw te roken. Ze zijn 
in stemmig zwart gekleed, de 
peuk losjes tussen de lippen een 
bronchitis op te lopen. Ook dat is 
kerst anno 2008. Met rinkelende 
amuses in de achterbak hebben 
we de eindbestemming bereikt. 
We worden als altijd met open 
armen ontvangen. Met de top 
2000 op de achtergrond nemen 
we de eerste hap van de carpac-
cio. Neefje Paul merkt op dat de 
top 2000 niet veel verschilt van 
vorig jaar. “Logisch, want wel-
ke goeie nummers worden er 
tegenwoordig nog geschreven”, 
zegt hij en passent. Een verras-
sende uitspraak van degene die 
nog maar enkele jaren geleden 
aan de kerstbrunch verscheen 
met zwartgelakte nagels (om te 
choqueren, wat niet echt lukte).
Wie wil er nog naar Lech als je 
kerst kunt vieren omringd door 
dierbaren. ’s Avonds kijken we 
op internet naar de kersttoe-
spraak van de koningin.
Als het echt slecht wordt in 2009 
kunnen we ons troosten met de 
woorden van onze wijze Majes-
teit:  je ziet de dingen anders 
met ogen die gehuild hebben.

Alle inwoners van Heemstede 
een gezellig oud en nieuw ge-
wenst! 
Mirjam Goossens

‘überkerst’

Uit de college- en raadsvergadering...
Binnenweg
Het onderwerp renovatie Bin-
nenweg is nu afgerond. De 
raad besloot het ontwerp goed 
te keuren en het nodige geld, 
ongeveer 2,9 miljoen euro, be-
schikbaar te stellen.
Fracties spoorden de wethouder 
aan om toch vooral binnen het 
budget te blijven. Uiteraard wa-
ren er nog opmerkingen over de 
veiligheid van voetgangers en 
fietsers. Ook het parkeren baar-
de een aantal partijen grote zor-
gen. Of er voldoende parkeer-
ruimte zal zijn moet worden af-
gewacht.
Ook het eenrichtingsverkeer, 
van zuid naar noord, kon de 
winkeliers nog wel een flink wat 
omzet gaan kosten. De tijd zal 
het allemaal leren. Nadat de re-
novatie medio 2010 is afgerond 
zal onze winkelstraat nog zeker 
15 jaar of langer in de nieuwe 
opzet mee moeten.

Manpadslaan e.o. 
Begin volgend jaar komt het be-
stemmingsplan rond de Man-
padslaan in de inspraak.
Uitgangspunt is dat het gebied 
de bestemming natuur krijgt. 
De bestaande bebouwing blijft 
staan, maar en mogen geen 
nieuw bedrijven of woningen 
worden bijgebouwd.
Projectontwikkelaar Parck Man-
pad BV is eigenaar van een on-
geveer de helft van het onbe-

bouwde terrein. Het Rijk en de 
Provincie voeren onderhande-
lingen om dit gebied helemaal 
in handen te krijgen.
De waarde van de grond zal nog 
worden vastgesteld maar ligt 
minimaal op 5 euro per meter 
en maximaal 15 euro.
Mocht de eigenaar niet wil-
len meewerken, dan staat de 
mogelijkheid open voor de ge-
meente om de grond te ontei-
genen. 

Supermarkt open op zondag
In navolging van andere ge-
meenten wordt in Heemstede 
ook de mogelijkheid geschapen 
voor supermarkten om op zon-
dag open te zijn.
Er zit één maar aan. In een ge-
meente mag er per 20.000 in-
woners maar een supermarkt 
open zijn. Er zijn aanvragen ge-
daan door Albert Heijn, de De-
kaMarkt en de Vomar.
Wegens de gunstige parkeer-
voorzieningen bij Albert Heijn 
zal deze grootgrutter in de loop 
van 2009 op zondag open mo-
gen gaan. De overige twee su-
pers blijven gesloten op zon-
dag.

Bouwen in de voor-, achter-
en zijtuin
Om de wildgroei van bouw-
sels in de voortuinen tegen te 
gaan wordt dit nu gereguleerd. 
Huizen met een achterom mo-

gen niets bouwen in de voor-
tuin. Ontbreekt een achterom 
dan mag onder voorwaarden 
een fietsenberging worden ge-
bouwd. Er is een maximum ge-
steld aan de afmetingen.
Op het beschikbare perceel-
oppervlak mag maximaal op 70 
m2 worden gebouwd. Er moet 
echter wel minimaal 25 m2 vrije 
ruimte overblijven.
Op uit- en aanbouwen mag een 
dakterras worden aangebracht 
mits de afstand tot de erfgrens 
minimaal 2 meter vanaf de ba-
lustrade ligt. Het onderkelderen 
van panden wordt toegestaan 
en het onderkelderen van tuinen 
is onder ontheffing mogelijk. 

Antiramkraak 
Voor de parfumerie van Beem 
aan de Binnenweg zal een aan-
tal verzinkbare palen worden 
aangebracht in de stoep. Dit 
wordt toegestaan om ramkraken 
te voorkomen. Verzekeraars stel-
len dit als eis in hun voorwaar-
den. Na goed beveiligde banken 
en juweliers zijn nu dus parfu-
meriezaken aan de beurt.
De palen zullen tijdens ope-
ningstijden in de grond weg-
zakken en alleen na sluitings-
tijd weer worden opgesteld. Er 
wordt nog nagedacht over de 
beveiliging van voetgangers als 
de paaltjes in de nachtstand 
omhoog staan.  
Eric van Westerloo

Regio - Leerlingen van het 
R.O.C. Amsterdam afd. ho-
reca verzorgden op vrijdag 
19 december jl. als prak-
tijkopdracht een Kerstont-
bijtbuffet voor de bewoners 
van Serviceflat Kinheim.

De leerlingen waren ver-
antwoordelijk voor de plan-
ning, inkoop en het feeste-
lijk dekken van de tafels.
Een groot aantal bewoners 
genoot van de vers gebak-
ken broodjes, het zoete en 
hartige beleg, een glaas-
je jus d’orange en koffie of 
thee.

Kinheim geniet van Kerstontbijt

Vuur Javalaan tijdens 
jaarwisseling niet toegestaan
Heemstede - Ook dit jaar is het 
vreugdevuur op het kruispunt 
Javalaan/Billitonstraat tijdens de 
viering van de jaarwisseling niet 
toegestaan.

Met het oog op de openbare or-
de en veiligheid besloot het col-
lege van burgemeester en wet-
houders vorig jaar het vreugde-
vuur niet langer toe te staan. De 

veiligheidsrisico’s zijn te groot. 
De politie en de gemeente zullen 
er dan ook strikt op toezien dat 
er geen vreugdevuur wordt ont-
stoken. Oók niet in oliedrums of 
vuurkorven. Er zal alles aan ge-
daan worden om te voorkomen 
dat er materialen verzameld wor-
den die gebruikt kunnen worden 
voor verbranding. De omwonen-
den van de Javalaan/ Billiton-

straat zijn hierover door de ge-
meente per brief geïnformeerd.  
Inwoners die aanwijzingen heb-
ben dat er bij de komende jaar-
wisseling toch voorbereidingen 
worden getroffen voor een vuur, 
kunnen contact opnemen met 
de politie (0900-8844) of met de 
gemeente, bureau handhaving 
(023 - 5485630).

Voor vragen of opmerkingen kan 
contact worden opgenomen met 
de gemeente, de heer D. Nieu-
weboer, adviseur Openbare Orde 
en Veiligheid, tel. 5485745.
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Heemstede - Als elfjes naar de kleine mensenwereld komen, dat doen ze als er 
een Midwinterfeest gehouden wordt in de Kinderboerderij van Heemstede,  sturen 
ze altijd eerst even alle regenbuien weg. Eens in de vijf jaar komt ook IJskoningin 
Isolde naar het Groenendaalse Bos om samen met alle bosbewoners haar verjaar-
dag te vieren die altijd valt op de kortste dag met de langste nacht. Ook alle kinde-
ren zijn uitgenodigd en krijgen van bloemenelfen een bloemetje mee om de ijsko-
ningin te feliciteren. Maar dan zit er altijd weer die  vrolijke heks die de  bloemen 
betoverd heeft en ze kan veranderen in groenen blubber, waar je Isolde echt niet 
mee kan gelukwensen. Verder in het bos staat echter die knappe tovenaar, die met 
zijn toverbol de betovering kan verbreken. Tussen alle vuurkorven, ijsnarren met 
hun warme lichtjes, foto-elfen, muziekmakers van de droomkoren van Cees This-
sen, dokter Aardnoot die bomen beter maakt, komen de kinderen uit bij de ezelstal 
waar een stralende ijskoningin Isolde ze hartelijk verwelkomt en ze vraagt de spie-
gel vol te maken met hun bloemen. Daar helpen elfjes, die zelf ooit koningin wil-
len worden maar er nog hard voor studeren, de kinderen bij het uitzoeken van een 
spiegelende verrassing. Terug op het smulplein, staat moeder wethouder Christa 
Kuiper met dochter heerlijke wafels te bakken,  waarvoor het hoofd van alle groen 

van de gemeente, Robert Jan,  de ingrediënten heeft gemixt. Er zijn nog meer koe-
kenbakkers actief. Het lijkt wel of de hele Konijnenberg is uitgelopen, zo druk is het 
bij die lekkere pannenkoeken. De winterspullen die gemaakt zijn door de mede-
werkers van de kinderboerderij, vin-
den hun weg bij de opa`s en oma`s. 
Bij de altijd bezige bij Pim Lemmers 
en zijn assistent Robert, gaan de pot-
ten honing vlot over de tafel. Lopen 
we net Cynthia Vijlbrief tegen het 
lijf die vlak bij de wensboom in het 
bezoekerscentrum weet te vertel-
len hoeveel vrijwilligers aan dit mid-
winterfeest hebben meegedaan. Veel 
meer dan honderd en alle kostuums 
en versieringen zijn allemaal zelf ge-
maakt. Ook hebben veel bedrijven en 
organisaties meegedaan. Vooral de 
gemeente heeft zich geweldig inge-
zet en  samen met sponsoren en do-
nateurs konden zoveel mensen ge-
nieten van de sprookjesachtige sfeer 
in het Groenendaalse Bos.   
Ton van den Brink

Midwinterfeest,
een sprookje dat even echt is

**
***

*
*

*
*

**
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Haven bij Bennebroek 
stapje dichterbij

De gemeente Bennebroek heeft 
de circa 10 ha grond al jaren in 
eigendom. De gronden worden 
tot op heden verhuurd met een 
agrarische bestemming, onder 
andere het stallen van paarden. 
Een belangrijke beleidsdoelstel-
ling is om de gronden een bre-
der maatschappelijk gebruik te 
geven. 

De gemeenteraad van Benne-
broek heeft op 5 juni 2008 in-
gestemd met de verkoop van 
de gronden voor een prijs van 
450.000,- en heeft een positie-
ve zienswijze geuit over de in-
houd van de realisatieovereen-
komst tussen de gemeente en 
de ontwikkelaar. Omdat Benne-
broek gaat fuseren met Bloe-
mendaal valt de gemeente, net 
als elke gemeente die gaat fu-
seren, onder preventief toezicht 
van de Provincie. Dit betekent 
onder anderen dat de Provincie 
erop toeziet dat er vlak voor een 
fusie geen belangrijke besluiten 
worden genomen die de positie 
van de nieuwe gemeente nade-
lig kunnen beïnvloeden. De Pro-
vincie heeft met name onder-
zocht of de prijs die voor het 
stuk grond betaald wordt aan de 
gemeente redelijk is. De prijs is 
getaxeerd op basis van de hui-
dige agrarische bestemming. De 
veranderende bestemming zou 
de hoogte van de vastgestelde 
prijs in ander daglicht kunnen 
stellen, zo luidde eerdere be-
richtgeving. De Provincie heeft 
nu echter aangegeven dat, als 
bij de verkoop wordt betrokken 
dat op kosten van de project-
ontwikkelaar (publieke) voorzie-

ningen worden gerealiseerd, de 
prijs van 450.00,- gerechtvaar-
digd is.  

Het idee voor de realisatie van 
een natuur- en recreatiege-
bied met daarin een jachthaven 
speelt in op de wens en behoef-
te om Bennebroek te laten be-
schikken over een jachthaven. 
De huidige haven in de Benne-
broekervaart komt niet tegemoet 
aan de vraag naar ligplaatsen.
Het plan is vernieuwend, om-
dat het uit gaat van het maken 
van een haven direct in de pol-
der en niet in het gebied ‘Rotte-
gat’. Hierdoor blijft een kostbare 
en ingrijpende verplaatsing van 
sportfaciliteiten bespaard. Het 
betreffende deel van de Oost-
einderpolder wordt in het plan 
onder water gezet, zodat er een 
rechtstreekse verbinding ont-
staat met de Ringvaart en een 
haven ontstaat op boezemni-
veau. In het ontstane natuur- en 
recreatiegebied worden 30 wa-
terwoningen gerealiseerd.

Bij de totstandkoming van het 
plan is met betrokken maat-
schappelijke organisaties open 
en diepgaand overleg gevoerd 
en is tegemoet gekomen aan 
hun wensen. Het gaat hierbij 
om direct betrokken partijen: de 
volkstuinvereniging BATV Zand-
laan en de muziekvereniging 
KNA. Ook het hoogheemraad-
schap Rijnland, de gemeente 
Hillegom en fusiepartner Bloe-
mendaal zijn in de planvorming 
betrokken. De projectontwik-
kelaar is bereid gemeentelijke 
voorwaarden te realiseren, zo-

Bennebroek - De provincie Noord-Holland heeft goedkeu-
ring gegeven aan de verkoop van de Bennebroekse grond in 
de Oosteinderpolder. Bennebroek is eigenaar van circa 10 ha 
grond in de Oosteinderpolder te Hillegom, en wil deze verko-
pen ter ontwikkeling van dit gebied. Wethouder Brolsma is 
zeer verheugd over het bericht. “Het is heel fijn dat de rea-
lisatie van dit geweldige project weer een stapje dichterbij is 
gekomen. Het zou geweldig zijn als de Bennebroekers straks 
over een eigen haven beschikken. Ook de toiletvoorziening 
voor de  volkstuinenvereniging en het verharde oefenveld voor 
de muziekvereniging KNA komen met dit besluit dichterbij.“

als omschreven in een realisatie-
overeenkomst. De planologische 
procedures die nodig zijn voor 
de realisatie van het plan moe-
ten bij de gemeente Hillegom 
worden doorlopen. 

Maatschappelijke functies
De te realiseren haven en het 
omliggende natuur- en  recrea-
tiegebied hebben diverse maat-
schappelijke functies, welke bij 
de ontwikkeling van het gebied 
centraal staan.

1. Het inspelen op de behoef-
te van de gemeente Bennebroek 
een jachthaven te realiseren;
2. Het toevoegen van een circa 9 
ha omvattend natuur- en recrea-
tiegebied met water en vegeta-
tie dat aansluit aan het veenwei-
degebied;
3. Het aanleggen van voet- en 
fietspaden, zodat een uitloop-
gebied ontstaat voor de inwo-
ners van de gemeenten Benne-
broek (Bloemendaal-Nieuw) en 
Hillegom en overige nabij gele-
gen gemeenten;
4. Een kano- en schaatsroute en 
aanleg van bruggetjes;
5. Passanten, welke per boot 
over de Ringvaart varen, de mo-
gelijkheid bieden om aan te me-
ren (regionaal belang);
6. Bijdragen aan de ontwikkeling 
van gebieden zoals verwoord en 
passend in het plan Haarlem-
mermeer Groen, door de reali-
satie van een ecologische zone 
langs de Ringvaart;
7. Het vergroten van het water-
oppervlakte op boezemniveau 
hetgeen een politieke en maat-
schappelijke doelstelling is van 
diverse overheden en het Hoog-
heemraadschap Rijnland;
8. Het ontlasten van de bestaan-
de Bennebroekse vaarten, voor 
zover daar sprake van is;
9. Geen verzwaring van de las-
ten voor de inwoners via belas-
tingverhoging en geen beroep 
doen op de algemene middelen, 
dus het plan tenminste budget-
tair neutraal uitvoeren.

Bennebroek - Ter gelegenheid 
van het opheffen van de ge-
meente Bennebroek werden voor 
kerst leuke activiteiten gehou-
den. De kerstmarkt werd goed 
bezocht door vele mensen uit het 
dorp Bennebroek voor een lek-
ker hapje en drankje die door de 
plaatselijke ondernemers werden 
aangeboden. Na de kerstmarkt 
verplaatste zij zich naar het eve-
nemententerrein waar de onthul-

ling van de bankje die in samen-
werking met groepen 7 en 8 van 
alle Bennebroekse scholen tot 
stand zijn gekomen. De bankjes 
hebben een mooie prominente 
plaats in het dorp gekregen. Het 
geheel werd afgesloten met een 
overweldigende vuurwerkshow. 
Dit was de laatst activiteit van de 
zelfstandige gemeente Benne-
broek!

Laatste activiteit 
zelfstandig Bennebroek

Nieuwjaarsconcert Podium 
Oude Slot
Heemstede - Het Amsterdam 
Viola Quartet, met Esther Apitu-
ley, altviool en  Jeroen Bal, pia-
no komen op uitnodiging van 
het Podium Oude Slot op 7 ja-
nuari naar Heemstede. Een aan-
tal jaren geleden heeft altiste Es-
ther Apituley het Amsterdam Vi-
ola Quartet opgericht. Een kwar-
tet bestaande uit vier altviolen. 
Op het repertoire staan klassie-
ke, maar ook hiphop- en tango-
muziek. Met het Amsterdam Vio-
la Quartet proberen zij de tradi-
tionele sfeer te doorbreken door 
middel van een bijzondere pre-
sentatie. Met veel succes treden 
zij nu in binnen en buitenland 
op.  De altviool die eeuwenlang 
onterecht in de schaduw van de 
viool en de cello heeft geklonken 
verovert nu het publiek met zijn 
weerbarstige en eigenzinnige 
klank! De minstens zo eigenzin-
nige Esther Apituley heeft daar 
een niet onbelangrijke rol in ge-
speeld. En nog. Zij is niet alleen 
een van die zeldzame altviolis-
ten die zich solistisch profileren, 
zij presenteert al vele jaren met 

groot succes haar programma´s 
op een andere wijze dan in de 
traditie van de klassieke kamer-
muziek gebruikelijk is. Door toe-
voeging van theatrale elementen 
en een prachtige belichting is 
een hoogst originele en intrige-
rende concertvorm ontstaan. 
Het wordt een speciaal nieuw-
jaarsconcert in de sfeer van Het 
Oude Slot. Woensdag 7 januari 
om 20.15 uur in Het Oude Slot, 
ingang aan de Ringvaartlaan, 
Heemstede. Toegang: 17,50 eu-
ro/ 15,00 euro Reserveren kaar-
ten 06-13133626 of www.podi-
umoudeslot.nl. Indien voorradig 
voor het concert aan de zaal.

Grote opkomst bij onthulling 
monument Bennebroek
Bennebroek - Meer dan 200 
mensen kwamen op zondag 21 
december naar de feestelijke 
onthulling van het Bennebroek-
se monument. Kinderen uit Ben-
nebroek onthulden het monu-
ment samen met burgemees-
ter Beens bij de Geitenwei aan 
de Bennebroekerlaan. Het mo-
nument is gemaakt door de kin-
deren zelf,  ter gelegenheid van 
de fusie met Bloemendaal. Het 

monument bestaat uit 4 bank-
jes die belegd zijn met mozaïek, 
het mozaïek loopt door in de be-
strating.  
De winkeliersvereniging zorg-
de voor warme chocomel, glüh-
wein en hapjes. De sfeer was 
goed. Burgemeester Beens hield 
een korte toespraak en trok sa-
men met een heleboel kinderen 
het doek van het monument af. 
De kinderen herkenden hun ei-

gen tekening of het stuk moza-
iek dat ze zelf hadden gelegd en 
reageerden enthousiast. Na de 
onthulling speelde muziekver-
eniging KNA het Bennebroekse 
volkslied en was er een prachti-
ge vuurwerkshow.   
De gemeente Bennebroek wil-
de graag samen met de Ben-
nebroekse kinderen een monu-
ment maken voor het zelfstan-
dige Bennebroek. Bries Heijnen, 

kunstenares en eigenaar van bu-
reau De Kunstenarij werkte sa-
men met de gemeente een idee 
uit voor een dergelijk kunstwerk. 
Begin november bezocht de ge-
meente samen met Heijnen 
groep 7 en 8 van alle drie de ba-
sisscholen. Er werd gesproken 
over het dorp en de fusie. Wat 
zijn nou typisch Bennebroekse 
dingen? Wat zou er op een mo-
nument voor Bennebroek moe-

ten komen te staan? De kinde-
ren maakten tekeningen, ge-
dichten en schreven hun idee-
en op. Op basis van al deze idee-
en werd vervolgens een ont-
werp gemaakt voor vier bankjes 
die uiteindelijk belegd werden 
met mozaïek. De kinderen heb-
ben het mozaïek voor het groot-
ste gedeelte zelf gelegd, op een 
zaterdagmiddag in november, in 
het gemeentehuis. 
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G voetbal HBC
Winst op Rijnvogels: 6-4
Heemstede - Op de valreep 
van het jaar gelukkig toch nog 
een wedstrijdje. Een verademing 
na al die afgelastingen. Rijnvo-
gels kwam daarvoor uit Katwijk. 
HBC, met een enigszins uitge-
dunde selectie, had nog net 7 
spelers ter beschikking. Rijnvo-
gels wel 10. Veel wisselen dus. 
Iemand die doorgaans niet ge-
wisseld wordt is de keeper. En 
dat was nou juist de grootste 
die er bij was. Paste net onder 
de lat! Dan kan je gaan bibbe-
ren als angsthazen, maar dat ligt 
niet in de aard van de HBC-ers. 
Onder deskundige leiding van 
Frans startten de Heemstedena-
ren in de vertrouwde opstelling. 
Nick, Jordy en Rick in de ver-
dediging. Jeroen en David in de 
middenlinie en Davy als eenza-
me spits. HBC controleerde van 
het begin af aan de wedstrijd. 
Aanvallen begonnen met het uit-
gooien van Sam. Naar rechts op 
Rick, of naar links op Jordy. En 
dan de combinatie zoeken. Met 
David, met Jeroen of met Davy. 
Iedereen bood zich goed aan en 
zo kwamen ze vaak bij het vijan-
delijke goal. Met die beer tussen 
de palen. Zijn formaat zei ech-
ter niets over zijn kwaliteiten. De 
keeper pakte vrijwel geen enke-
le bal. David was de eerste, en 
ook de tweede, die hem pas-
seerde. Rustig bleef HBC door-
spelen, maar nog voor de rust 

werd de specialiteit van de kee-
per duidelijk. Weer een van zijn 
verre uittrappen werd door SAM 
verkeerd beoordeeld. Met een 
uiterste krachtsinspanning wist 
hij de bal nog tegen de lat te 
tikken. De terugspringende bal 
was een makkelijke prooi voor 
hun spits. Gelukkig wist Davy de 
marge nog voor de rust weer op 
2 te zetten. Na het wisselen van 
speelhelft en speelveld ging het 
spel door waar het gestopt was. 
Rustig voetballen, kijken naar 
elkaar en combineren. Het leek 
wel training met 3 x raken! 

Rick nam nu ook deel aan het 
doelpunten. Samen met Da-
vid vergrootte hij de voorsprong 
tot 4 doelpunten (6-2). Rijnvo-
gels, inmiddels met 8 man, zorg-
de met een omzetting voor wat 
meer druk en gevaar. Ze kwa-
men zelfs terug tot 6-4. Toen 
vond Nick, als laatste man, het 
echt voldoende. Hij gaf met zijn 
sobere, maar sterke, spel HBC 
het sein de wedstrijd verder 
weer serieus te nemen. De or-
de werd weer hersteld. Het uur 
werd verder zonder doelpunten 
uitgespeeld. Een leuke wedstrijd 
om te zien en om te spelen. Nu 
even stoppen en hopen dat Ko-
ning Winter zich aan de planning 
van de KNVB houdt. Eind januari 
wordt de competitie hervat.
Leo Holdorp

3 Januari Nieuwjaarsborrel
Inhaalwedstrijd VEW 
weer afgelast
Heemstede - De slechte ge-
steldheid van de VEW-velden 
nemen nu dramatische vormen 
aan. De inhaalwedstrijd VEW- 
KDO uit de Kwakel kon echt niet 
gespeeld worden. Ook VEW-
5 en de C2-junioren werden er 
door Henny van Rooijen uitge-
haald. Met pijn en moeite kon 
er een half veld ‘bespeelbaar’ 
gemaakt worden, op de ande-
re helft zwommen de meeuwen. 
De enige thuiswedstrijdjes wa-
ren VEW-e2- Overbos (7-1) en 
de meisjes wonnen met 3-0 van 
Concordia. Het alternatieve voet-
balprogramma voor de aanko-
mende weken:

•  31 december: het bekende 
Oliebollentoernooi. Het speel-
schema ziet er als volgt uit:

09.30- 10.30 uur  Mini’s en F- 
junioren

10.30- 11.30 uur  E-junioren
11.30- 12.30 uur  C-junioren
 en de meisjes
12.30- 13.00 uur A-junioren
•  03 januari: Nieuwjaarsborrel 

in het clubhuis van VEW. Van 
15.00- 18.00 uur is iedereen die 
een VEW hart heeft welkom.

•  09 januari: 5de ronde VEW kla-
verjas competitie, 20.00 uur.

•  17 januari: 1ste wedstrijdzater-
dag na de winterstop.

Dennis Bergkamp, Cocu en Frank de Boer 
komen naar de Spanjaardslaan
Regio - Op zaterdag 3 janu-
ari komt een keur aan beken-
de oud Nederlands elftalspelers 
naar het veld van de Kon. HFC. 
Traditioneel wordt deze wedstrijd 
op 1 januari gespeeld, maar de 
voormalige internationals gaven 
er de voorkeur aan om de wed-
strijd twee dagen later te spelen. 
Om de traditie in stand te houden 
wordt er op 1 januari gespeeld te-
gen de profvoetballers van Haar-
lem. Aanvang van deze wedstrijd 
op 1 januari is om 14:00 uur aan 
de Spanjaardslaan in Haarlem. 
De scheidsrechter deze middag 
is Ruud Bossen.
Op 3 januari treden dan de ster-
ren aan. Na achtjaar afwezigheid 
in Nederland laat Dennis Berg-
kamp zijn kwaliteiten weer eens 
op een veld in Nederland zien.
Naast Bergkamp spelen de re-
cordinternationals Frank de 
Boer, Philip Cocu, Michael Rei-
ziger, Aron Winter en Pierre van 

Hooijdonk mee. Ook de beide 
broertjes Witschge, Wim Jonk en 
Stanley Menzo  zijn van de partij.
Het eerste team van de Konink-
lijke zal het moeilijk krijgen om 
tegen het beste oud Nederlands 
elftal dat ooit aan de Spanjaard-
slaan verscheen in de greep te 
houden.
De Kon. HFC verwacht een enor-
me toeloop aan toeschouwers en 
heeft een extra tribune met 1300 
plaatsen neergezet zodat ieder-
een de spelers van dichtbij goed 
kan bewonderen.
Het belooft een hele happening 
te worden. Het eerste team van 
HFC is momenteel in goeden 
doen en zal alles in het werk stel-
len om het de beste Nederlandse 
voetballers van de afgelopen ja-
ren lastig te maken.
Gewoontegetrouw wordt de wed-
strijd onder alle weersomstan-
digheden gespeeld. Ook als de 
vorst aanhoudt of dat er sneeuw 

op de mat ligt wordt er gewoon 
gespeeld.
Het verdient aanbeveling om per 
fietste komen.  HFC heeft voor 
voldoende fietsenrekken gezorgd 
en zal de kassa’s vanaf 12:00 uur 
openstellen voor het publiek.
Vanaf 12:00 uur spelen de junio-
ren van de A1 van HFC tegen de 
junioren van HVV uit den Haag 
een voorwedstrijd. De vroege 
toeschouwer hoeft zich dus niet 
te vervelen. Om 14:00 uur zal er 
worden afgetrapt onder leiding 
van scheidsrechter Roelof Luin-
ge. Rond het veld en in het club-
huis zal voldoende eten en drin-
ken aanwezig zijn, waaronder 
erwtensoep. Deze zal bij de hui-
dige weersomstandigheden gre-
tig aftrek vinden.
De spelers van de oud interna-
tionals hopen de duizenden toe-
schouwers te kunnen vermaken 
met oogstrelende acties en veel 
doelpunten. 

Heemstede - Op zaterdag 20 
december was het een druk-
te van belang in het GSV- 
centrum.  Voor de kinderen van 8 
jaar en ouder was er een Kerst-
bingo georganiseerd door Em-
my en haar meiden. Een 70-tal 
kinderen hadden allemaal iets 
heerlijks te eten meegenomen. 
De toetjes werden in de vriezer 
gezet en de rest werd op de ta-
fels ten toon gespreid.  Er waren 
pannenkoeken, stokbrood, sala-
de, gevulde eieren enz. Het zag 
er geweldig uit.
Na een hartelijk welkom van De-
nise en Sanne mochten de kin-
deren iets lekkers uitzoeken. 
Toen de tafels wat leger wer-

den, kwam de bingomolen te 
voorschijn. Om even in te komen 
werd eerst een staande kien ge-
houden, waarna het echte spel 
ging beginnen. Fanatiek kon-
den de genoemde cijfers door-
gehaald worden tot tenslotte 
Suzanne overbleef en als eerst 
mocht kiezen.
Hierna werd het tijd voor de toe-
tjes. Ook dit zag er geweldig uit: 
ijs, gevulde soesjes, appeltaart, 
slagroom, chocolademousse en 
raketjes. 
Veel te snel kwam er een einde 
aan het feest en vertrokken de 
kinderen naar huis om te begin-
nen aan de Kerstvakantie.
Jos Holdorp  

Suzanne Veen winnares 
GSV Heemstede Kerstbingo

Stuud! biedt nieuwe mogelijkheden

Huiswerkbegeleiding en bijles 
nu zelfs tijdens schoolvakanties
Heemstede – Met de start van het nieuwe jaar 
opent het nieuwe huiswerkbegeleiding- en bij-
lesinstituut Stuud! haar deuren. Het initiatief 
komt van Claire Mascini en Nicole van de Pol 
– Hokkeling en richt zich op scholieren van het 
VMBO tot het Gymnasium van alle omliggende 
onderwijsinstellingen in de regio Haarlem. Stuud 
is ook tijdens vakanties geopend.
Het starten van een eigen huiswerkbegeleidings-
instituut was al lange tijd een wens voor Claire 
en haar nichtje Nicole. Na 28 jaar lesgeven vond 
Claire het tijd voor iets anders: “Momenteel geef 
ik bijles in de vakken scheikunde, natuurkun-
de, biologie en wiskunde. In de loop van volgend 
jaar gaan we deze bijlesmogelijkheden uitbrei-
den.”. De scholieren komen direct na school naar 

Stuud. Zij gaan hier aan de slag aan de hand van 
een planning die door de begeleiders met de 
scholier wordt besproken. De scholier wordt ge-
durende het hele jaar, vijf dagen per week bege-
leid, met uitzondering van de zomervakantie. 
 
Stuud! is gevestigd aan de Zandvoortselaan 177 
te Heemstede en is vijf dagen in de week ge-
opend van 12.00 tot 18.30 uur. Tijdens examen-
weken kunnen scholieren vanaf 10.00 uur bij 
Stuud! terecht en tijdens vakanties van 10.00 
tot 12.00 uur. Stuud huiswerkbegeleiding en bij-
les biedt een rustige en prikkelarme omgeving. 
Leerlingen van Stuud! hebben de beschikking 
over computers, gratis internet, naslagwerken, 
woordenboeken en examenbundels.

Regio - Op zondag 4 janua-
ri tussen 10.30 en 14.30 uur 
houdt de grootste badmin-
tonvereniging van Nederland, 
badmintonclub Duinwijck, een 
open dag om belangstellenden 
kennis te laten maken met de 
snelste racketsport ter wereld. 
Potentiële leden kunnen op 
deze dag een training volgen, 
waarbij de beginselen van de 
sport worden uitgelegd. Ook 
zijn er demonstratiewedstrij-
den te zien. Bij inschrijving ont-
vangt ieder nieuw lid een gra-
tis racket. De Duinwijckhal be-
vindt zich aan het Badminton-
pad 1 in Haarlem. Rackets en 
shuttles zijn aanwezig.

Open Dag
badmintonclub

Duinwijck



Heemstede

NIEUWS

Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, 
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen 
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

Sociale Zaken 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag 
tot 13.00 uur)

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  3 0  D E C E M B E R  2 0 0 8

HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

Uitnodiging: 5 januari 2009

De gemeente wenst u een gelukkig 2009! 

U bent van harte welkom op de nieuwjaars-

receptie van de gemeente Heemstede op 

maandag 5 januari 2009. De receptie vindt 

plaats in de Burgerzaal van het raadhuis 

(Raadhuisplein 1) in Heemstede, tussen 

19.30 en 21.30 uur. 

Burgemeester Marianne Heeremans houdt 

rond 20.00 uur een toespraak. Voor een 

hapje en een drankje wordt gezorgd. 

Vanaf 20.45 uur kunt u luisteren en kijken 

naar het Ghanees koor: The Gye Nyame 

Choral Singers. 

Kerstboom-
verbranding 2009

Inleveren boom
Op woensdag 7 januari tussen 13.30 
en 16.00 uur kunnen bomen worden 
ingeleverd op de volgende plaatsen:
- Hoek Zandvoortselaan/
 Zandvoorter Allee 
- Winkelgalerij Glipperdreef 
- Jan Miense Molenaerplein 
- Parkeerterrein Köhnstammlaan 
- Trapveldje Vrijheidsdreef 
 (tot 18.00 uur)

Programma 
De trekking van de loterij vindt plaats 
om 18.45 uur en wordt verricht door 
burgemeester Marianne Heeremans. 
Na de trekking (ca. 19.00 uur) begint 
de verbranding van de ingezamelde 

kerstbomen. Jachthoornblazersgroep 
’t Panneland zal het geheel muzikaal 
opluisteren. De vrienden van de kinder-
boerderij Heemstede schenken (gratis) 
warme chocolademelk.
Gewonnen prijzen kunnen direct na 
de trekking worden afgehaald bij de 
brandweer op het trapveldje en vanaf 
donderdag 8 januari bij de publieks-
balie in het raadhuis (Raadhuisplein 1). 

Afsluiting Vrijheidsdreef
In verband met de kerstboomverbran-
ding is de Vrijheidsdreef op 7 januari 
2009 van 18.00 tot 22.00 uur afgesloten 
voor autoverkeer. Houders van een 
invalidenparkeerkaart kunnen wel op 
de Vrijheidsdreef parkeren. 

Woensdag 7 januari worden vanaf ongeveer 19.00 uur de ingeleverde kerstbomen 
in Heemstede verbrand op het trapveldje aan de Vrijheidsdreef. Voor iedere 
ingeleverde kerstboom ontvangt men € 0,20 en een lootje voor de loterij.  

In deze HeemstedeNieuws:

• Nationale naturalisatiedag

• Beleid plaatsing antiram-

 (kraak)palen

• Eenmalige uitkering van € 50 netto  

 voor minima

• Vuur Javalaan tijdens jaarwisseling  

 niet toegestaan 

Nieuwjaarsreceptie 

In verband met jaarwisseling zijn de openings-

tijden van de gemeentelijke diensten en het 

Loket Heemstede aangepast:

- Op woensdag 31 december zijn we tot 

15.00 uur geopend. 

- Op donderdag 1 en vrijdag 2 januari zijn 

we gesloten. 

Op maandag 5 januari zijn alle gemeente-

lijke afdelingen vanaf 10.00 uur voor het 

publiek geopend (vanaf dinsdag 6 januari 

weer elke werkdag vanaf 08.30 uur). 

Openingstijden gemeente en Loket Heemstede



Leefsituatie 65 jaar of jonger,
netto maandinkomen

Ouder dan 65 jaar,
netto maandinkomen

Vermogensgrens

Alleenstaanden € 1.021 € 1.117 €   5.325

Alleenstaande ouder € 1.312 € 1.377 € 10.650

Echtpaar/samenwonend € 1.458 € 1.532 € 10.650

HeemstedeNieuws

Huishoudens met een laag inkomen 
(lager dan 120% van de bijstand) krijgen 
in december een netto extra bijdrage 
van € 50. Het geld, afkomstig van het rijk, 
komt volledig beschikbaar voor die huis-
houdens die het het hardst nodig hebben. 
Het  uitgekeerde bedrag van € 50 is 
 belastingvrij en heeft geen gevolgen 
voor een bijstandsuitkering of een ander 
inkomen.

Wie krijgen automatisch een 
uitkering?
Ontvangt u een bijstandsuitkering van de 

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken 

(IASZ)? Of heeft u in 2008 bijzondere 

 bijstand ontvangen of een andere toelage 

voor minima? Dan bent u bekend bij de 

IASZ en krijgt u de vijftig euro in december 

automatisch overgemaakt op uw bank/giro-

rekening. U hoeft hier dus niks voor te doen.

Mogelijk komt ook ú in aanmerking
Heeft u wel een laag inkomen, maar bent u 

niet bekend bij de Intergemeentelijke Afdeling 

Sociale Zaken? Mogelijk heeft u ook recht op 

de extra bijdrage van € 50 netto. Kijk in de 

tabel of u hiervoor in  aanmerking komt. 

Is dat het geval, dan kunt u een aanvraag 

indienen. 

Wanneer komt u in aanmerking 
voor de extra bijdrage? 
Zoek in de tabel het bedrag dat bij uw 

leeftijd en leefsituatie hoort. Is uw inkomen 

gelijk of lager dan het in de tabel  genoemde 

bedrag? En is uw vermogen ook niet hoger 

dan genoemde grens? Dan kunt u de extra 

bijdrage van € 50 krijgen. Vraag in dat geval

met het speciale formulier de vijftig euro

aan (zie onder ‘Aanvragen’).

Aanvragen
U vraagt de extra bijdrage van € 50 aan met 

een formulier. Dit is te verkrijgen:

-  bij de IASZ, Raadhuisplein 1, Heemstede, 

telefoon (023) 548 58 68;

-  op de website: www.iasz.nl,

onder: Downloads >Formulieren.

U kunt een aanvraag indienen tot 1 februari 2009 

bij de IASZ, Postbus 352, 2100 AJ  Heemstede.

Aanvragen is dus niet nodig als u in 2008 

al een uitkering van de IASZ ontvangt 

of heeft ontvangen. In dat geval krijgt u 

het bedrag automatisch in december.

Eenmalige uitkering van € 50 netto voor minima

Het college van B&W maakt bekend dat 

voor eenieder ter inzage liggen:

De raadsbesluiten van 18 december 2008 

waarbij de volgende verordeningen zijn 

vastgesteld:

- verordening op de heffing en invordering 

van afvalstoffenheffing 2009;

- verordening op de heffing en invordering 

van lijkbezorgingsrechten 2009 

 (verordening begrafenisrechten 2009)

- verordening op de heffing en invordering 

van hondenbelasting 2009;

- verordening op de heffing en invordering 

van leges 2009;

- verordening op de heffing en invordering 

van marktgelden 2009;

- verordening op de heffing en invordering 

van onroerendezaakbelastingen 2009;

- verordening op de heffing en invordering 

van parkeerbelasting 2009, inclusief 

fi nanciële raming;

- verordening op de heffing en invordering 

van precariobelasting 2009;

- verordening op de heffing en invordering 

van rioolrechten 2009;

- verordening op de heffing en invordering 

van belasting op roerende woon- en 

bedrijfsruimten 2009.

Bovengenoemde verordeningen treden 

in werking op 1 januari 2009. De wijzigingen 

bestaan voornamelijk uit wijzigingen van 

de tarieven.

Wanneer u meer wilt weten, kunt u contact 

opnemen met de medewerkers van 

Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid, 

telefoon (023) 522 55 31, Postbus 47, 

2050 AA Overveen. Bij het belastingkantoor 

(Bennebroekerlaan 5, Bennebroek) kunnen 

afschriften van de verordeningen en het 

aanwijzingsbesluit tegen betaling van 

leges worden aangevraagd.

Op 16 december 2008 heeft het college van 

B&W beleid vastgesteld voor de plaatsing van 

antiram(kraak)palen. Dit beleid vormt het toet-

singskader bij de verlening of weigering van 

een vergunning.

Doel van het beleid is om, daar waar dat nodig 

is, de veiligheid rond de winkels te waarborgen 

zonder dat dit ten koste gaat van de (beeld)

kwaliteit en de toegankelijkheid van het winkel-

gebied voor het winkelend publiek en be-

woners. Het uitgangspunt blijft dat de loop-

ruimte zo min mogelijk moet worden beperkt 

door obstakels als antiram(kraak)palen.

Voor meer informatie kan contact worden op-

genomen met de afdeling Algemene & 

Juridische Zaken, telefoon (023) 548 57 03.
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Op 15 december 2008 vierden we dat 

26 ‘nieuwe’ Nederlanders uit Heemstede 

in 2008 de Nederlandse nationaliteit 

hebben verkregen. Een groot deel van 

de aanwezigen op deze dag is geboren 

en getogen in een ander land en opge-

groeid met andere tradities. De invulling 

van de naturalisatiedag was daarom 

gericht op het leren kennen van al deze 

mensen en hun verschillende afkomst. 

Andere  culturen zorgen immers voor 

vernieuwing en diversiteit van onze 

Nederlandse cultuur! Elke cultuur heeft 

een eetcultuur. Daarom heeft iedereen 

op de naturalisatiedag kunnen proeven 

van de gerechten uit verschillende landen. 

Ook werd een kookboekje uitgegeven, 

dat bestond uit ingeleverde recepten van 

de aanwezigen op de naturalisatiedag 

afgewisseld met Hollandse recepten. 

Nationale naturalisatiedag 
in Heemstede  

Belastingverordeningen 

Beleid plaatsing 
antiram(kraak)palen
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Bestemmingsplan ‘Landgoederen en 
Groene Gebieden’ onherroepelijk 

RAADSBESLUITEN 18 december 2008 

Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2008.087 het uitbreiden van een woonhuis op de 1e vedieping - Beethovenlaan 35

2008.311 het uitbreiden van een woonhuis - Beatrixplantsoen 102

2008.342 het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak - Dr. P. Cuyperslaan 22

2008.343 het vernieuwen van het terras - Spaarnzichtlaan 26

2008.344 het plaatsen van een dakkapel op het voor- en  - Van Merlenlaan 23

 zijdakvlak, een raam en een binnentrap

2008.345 het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak - Schollevaarlaan 59

2008.346 het wijzigen van reclame - Raadhuisstraat 54

Aanvraag reguliere bouwvergunning 1e fase:
2008.108 het bouwen van een bedrijfspand met woning - Herenweg 57 + 59

De bovenstaande aanvragen liggen op maandag tot en met donderdag van  08.30 – 17.00 uur 

en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

(Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 19 december 2008)
2008.303 het vernieuwen van een bestaande dakkapel op het  - Chrysanthemumlaan 3

 voorgeveldakvlak en plaatsen dakkapel op voorgeveldakvlak

2008.309 het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak  - Kraanvogellaan 26

 en zijgeveldakvlak  

2008.334 het uitbreiden van een woonhuis - Zomerlaan 2

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 16 december 2008)
2008.231 het plaatsen van een dakopbouw en uitbreiden  - Javalaan 9

 1e verdieping 

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 19 december 2008)
2008.325 het plaatsen van reclame - Binnenweg 130

2008.343 het vernieuwen van het terras - Spaarnzichtlaan 26

De bovenstaande vergunningen liggen op maandag tot en met donderdag van  08.30 – 17.00 uur 

en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen tegen de vergunningen bezwaar maken. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 19 december 2008) 
en ontheffing bestemmingsplan
2008.067 het uitbreiden van de entree, wijziging kozijnindeling  - M. Vaumontlaan 152-192

 en dakrand  

2008.202 het uitbreiden van een woonhuis - Prinsenlaan 48

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 19 december 2008)
en ontheffing bestemmingsplan
2008.257 het uitbreiden van een woonhuis - Camplaan 28

De bovenstaande vergunningen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 – 17.00 uur 

en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen tegen deze vergunningen in beroep gaan bij de 

rechtbank Haarlem. Zie kader.

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31 

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

maakt het college van B&W het volgende 

bekend: 

Het bestemmingsplan ‘Landgoederen en 

Groene Gebieden’ - vastgesteld door de 

gemeenteraad op 29 maart 2007 en goed-

gekeurd door Gedeputeerde Staten van 

Noord-Holland op 30 oktober 2007 - is on-

herroepelijk geworden. 

In het bestemmingsplan is het planologische 

beleid voor de overwegend groene gebieden 

in de gemeente Heemstede voor de komende 

jaren vastgelegd. Het plangebied van het 

bestemmingsplan beslaat de groene helft 

van het grondgebied van de gemeente 

Heemstede. Aan dit gebied, bestaande uit 

parken, landgoederen en andere groene 

gebieden ontleent de gemeente voor een 

belangrijk deel haar identiteit als groene ge-

meente. De gebieden zijn cultuurhistorisch, 

landschappelijk en ecologisch van groot 

belang.

Tegen het bestemmingsplan was bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State beroep ingesteld. De Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van 

State heeft op 3 december 2008 uitspraak 

gedaan. In de uitspraak is bepaald dat het 

bestemmingsplan in stand blijft met uitzonde-

ring van de plandelen met de bestemming 

‘Woondoeleinden’ die zijn gelegen in de 

zuidstrook van landgoed De Hartekamp. 

Het bestemmingsplan is hiermee voor het 

overige onherroepelijk geworden. Het be-

stemmingplan ligt voor iedereen ter inzage 

bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

(Raadhuisplein 1). De afdeling BWT is 

geopend op maandag t/m donderdag van 

08.30-17.00 uur en op vrijdag tot 13.00 uur. 

Op donderdagavond kunt u ook op afspraak 

langskomen tussen 17.00 en 19.30 uur.

Met het oog op de openbare orde en veilig-

heid besloot het college van burgemeester 

en wethouders vorig jaar het vreugdevuur 

op het kruispunt Javalaan/Billitonstraat 

tijdens de viering van de jaarwisseling 

niet langer toe te staan. Dit geldt ook voor 

de komende jaarwisseling. De veilig-

heidsrisico’s zijn te groot. 

De politie en de gemeente zullen er dan 

ook strikt op toezien dat er geen vreugde-

vuur wordt ontstoken. Oók niet in olie-

drums of vuurkorven. Ook zal er alles 

aan gedaan worden om te voorkomen 

dat er materialen verzameld worden die 

gebruikt kunnen worden voor verbranding. 

De omwonenden van de Javalaan/ 

Billitonstraat zijn hierover per brief door 

de gemeente geïnformeerd. 

Mocht u aanwijzingen hebben dat er bij de 

komende jaarwisseling toch voorbereidingen 

worden getroffen voor een vuur, dan 

verzoeken wij u contact op te nemen met 

de politie (0900-8844) of met de gemeente, 

bureau handhaving, tel. (023) 548 56 30. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u 

contact opnemen met de gemeente, heer 

D. Nieuweboer, adviseur Openbare Orde 

en Veiligheid, tel. (023) 548 57 45.

Aanwezig waren 20 van de 21 raadsleden.

- Defi nitief Ontwerp Herinrichting Binnenweg
 voorstel aangenomen met 15 stemmen voor en 5 tegen

 voor: VVD, CDA, PvdA, D66. tegen: GroenLinks, HBB, NH

- Toekomstverkenning 2030
 voorstel aangenomen met 11 stemmen voor en 9 tegen

 voor: CDA, PvdA, GL. tegen: VVD, HBB, D66, NH.

- Bestuurlijke boete
 voorstel unaniem aangenomen.

- Controleprotocol accountantscontrole etc.
 voorstel unaniem aangenomen.

- Belastingverordeningen 2009
 voorstel aangenomen met 12 stemmen voor en 8 tegen.

 voor: CDA, PvdA, GroenLinks, D66. tegen: VVD, HBB, NH.

- Evaluatie stedenbanden
 voorstel unaniem aangenomen.

- Deelname experiment Stemmen in een willekeurig stembureau
 voorstel unaniem aangenomen.

Meer informatie over de besluitvorming en de beweegredenen van de fracties vindt u in de 

raadsnotulen op de website van de gemeente. Deze zijn beschikbaar vanaf 29 januari. 

Via de website zijn alle raadsvoorstellen, amendementen en moties in te zien. 

Vuur Javalaan tijdens 
jaarwisseling niet toegestaan 



Voor het jaar 2009 is een maximale subsidie 

van € 7.000,-- beschikbaar voor activiteiten 

die zich richten op het bevorderen van cultuur-

participatie, cultuurbehoud en cultuureducatie.

Aan een ingediend subsidieverzoek worden 

enkele nadere voorwaarden gesteld: 

- een verzoek dient te voldoen aan de 

voorwaarden die in de Algemene subsidie-

verordening Heemstede en de Verordening 

subsidiëring Lokaal Culturele Initiatieven 

zijn geformuleerd. Dit houdt in dat onder 

andere een begroting van de activiteiten 

moet worden ingediend;

- de activiteit of het project moet in 2009 

van start gaan; 

- het subsidieverzoek moet wordt ingediend 

vóór 1 maart 2009. Met deze indiening-

termijn wordt overigens afgeweken van 

de in de Verordening subsidiëring Lokaal 

Culturele Initiatieven genoemde termijn 

van 1 februari 2009.

Indien het beschikbare budget van € 7.000,-- 

onvoldoende is om alle in dit kader ingekomen 

aanvragen te honoreren, zal door het college 

van B&W een afweging worden gemaakt. 

Hierbij wordt prioriteit gegeven aan activiteiten 

die naar het oordeel het college het meest dui-

delijk een verbinding leggen tussen de pijlers 

van het cultuurbeleid (cultuureducatie, cultuur-

behoud en cultuurparticipatie) of tussen één 

van deze pijlers en andere beleidsterreinen.

Aanvullend wordt nog opgemerkt dat aan een 

Heemsteedse muziekvereniging die wordt be-

zocht door een buitenlandse muziekvereniging 

in dit verband een incidentele subsidie kan 

worden verstrekt van € 500,--. Voorwaarde 

hiervoor is dat de betreffende buitenlandse 

muziekvereniging gedurende het bezoek mini-

maal 1 optreden in Heemstede verzorgt.

Budget lokaal culturele initiatieven 2009

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op 12 januari a.s. om 20.00 uur 

in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:

- Ontwerpbestemmingsplan Manpadslaangebied (B-stuk)

- Bestemmingsplan Woonwijken Noordwest (B-stuk)

- Herinrichtingsplan Buitenruimte Provinciënwijk fase II (C-stuk)

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op 13 januari a.s. om 

20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:

- Begroting STOPOZ 2009 (A-stuk)

- Beleidsvoorstel aanbesteding hulp bij het huishouden 2009-2011 (B-stuk)

- Subsidie implementatie Triple P in 2009 (C-stuk)

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare vergadering op 14 januari a.s. om 20.00 uur 

in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda: 

- Ontheffing voor openstelling supermarkt op zon- en feestdagen (B-stuk)

- 1e begrotingswijziging 2008 VRK (B-stuk)

- Uitkomsten doorlichtingsonderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid AJZ 2007 (B-stuk)

- Haalplicht regionaal meerjarenbeleidsplan 2010-2011 politie regio Kennemerland (B-stuk)

Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda’s. Tevens treft u hier informatie over 

het spreekrecht en uitleg over de indeling van onderwerpen naar A-, B- of C-stukken. 

Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: 

raadsgriffier@heemstede.nl.

Agenda's

Ontwerpbesluit Monumentenvergunning
2008.283 het intern verbouwen/uitbreiden van het woonhuis,  - Blekersvaartweg 24

  plaatsen dakkapel, wijzigen kozijn staldeuren, 

  plaatsen raamkozijn en uitbreiden kap van een 

  van de gebouwdelen

                                 

Het ontwerpbesluit tot verlening van de monumentenvergunning  ligt vanaf  31 december  2008 

gedurende 6 weken op maandag tot en met donderdag van 08.30 – 17.00 uur en op vrijdag 

van  08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het raadhuis op 

het Raadhuisplein 1.  U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor 

nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer  M. Jansen van de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Ontheffing Wet milieubeheer 
Kerstbomenverbranding 2009
Het college van B&W van Heemstede 

maakt hierbij bekend dat zij op grond van 

artikel 10.63, tweede lid Wet milieubeheer 

ontheffing heeft verleend aan de gemeente 

Heemstede voor het verbranden van kerst-

bomen op woensdag 7 januari 2009 van 

17.00 tot 22.00 uur op het zogenaamde trap-

veldje aan de Vrijheidsdreef te Heemstede.

 

Tegen het besluit tot ontheffing is bezwaar 

mogelijk.

U kunt bezwaar indienen door uw bezwaar-

schrift binnen zes weken na bekendmaking 

in te dienen bij het college van B&W, ter attentie 

van afdeling Ruimtelijk Beleid. De ontheffing 

is gedurende de bezwaartermijn in te zien 

in de publiekshal van het raadhuis.

Voor een aanvraagformulier betreffende 

een incidentele subsidie ten laste van het 

Budget Lokaal Culturele Initiatieven en/of 

voor nadere informatie over dit onderwerp 

kunt u zich wenden tot de heer Koen 

Siegrest van de afdeling Welzijnszaken, 

telefoonnummer (023) 548 56 79 of via de 

e-mail: ksiegrest@heemstede.nl.
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 
binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn 
ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het be-
sluit en de reden van bezwaar. Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen, 
kunt u uw mening/zienswijze aan de gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen onder 
bouwplannen). Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, schriftelijk uw reactie aan 
het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal 
bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten? 
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij 

de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet ver-

weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na 

dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 

2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, 

een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroep-

schrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden over-

legd.
 

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken 
zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 


