
Heemstede - Maandag 3 ja-
nuari organiseerde de vereni-
ging Buurtgenot-en Binnenweg 
Oost een informatieavond over 
de nieuwe Vomar. De vereniging 
zet zich in voor behoud van het 
dorpskarakter van Heemstede 
en komt op voor het woongenot 
in de buurt. De liefst 84 aanwe-
zigen, waaronder vertegenwoor-
digers van PvdA, GroenLinks en 
VVD, zijn geschrokken van het 
nieuws over de nieuwe groot-
schalige Vomar supermarkt die 
moet komen op het binnenter-
rein tussen Binnenterrein en Ei-
kenlaan. Zij ervaren dat er nau-
welijks aandacht is voor de ge-
volgen, waaronder de toene-
mende verkeersintensiteit, afne-
mende veiligheid, milieu- en la-
waaioverlast. Een aantal omwo-

nenden is vooral ontstemd, zo 
geeft de actiegroep aan, over het 
feit dat wethouder Van de Stadt 
al minstens een half jaar overleg 
voert met Hoorne Vastgoed over 
de nieuwe locatie, zonder be-
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Straatfeest Celebesstraat groot succes!
Heemstede – De jaarwisseling 
in de Celebesstraat werd gevierd 
met een gezellig straatfeest.
Organisatoren Jeremi van den 
Berg, Remco Draijer en Ed 
Veenhof kijken terug op een  
geslaagde party. Donderdag 30 
december heeft een aantal en-
thousiastelingen de hele straat 

sneeuwvrij gemaakt. Bewoners 
waren daar reuze blij mee en 
vertelden dat de straat er nog 
nooit zo schoon heeft uitgezien.
Tijdens dit straatfeest was er vol-
op muziek, veel mensen en er 
werd geld ingezameld voor goe-
de doelen. Zo zijn loempia’s ver-
kocht waarvan de opbrengst 

naar ontwikkelingshulp in In-
donesië gaat; de opbrengst van 
de oliebollenverkoop is voor het 
Sophia kinderziekenhuis.
Na middernacht was het enorm 
druk, de schatting van het aantal 
bezoekers ging al snel richting 
150 en het mooie vuurwerk en 
later de gezellige karaoke werd 

het een zeer geslaagde avond.
Om 4 uur in de ochtend was al-
les opgeruimd, en was het stil in 
de straat.
Op een ruitbreukje na was ook 
deze editie van het oudejaar 
straatfeest in de Indische buurt 
een succes.
Foto: Pieter Coppens.
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Er waren 84 aanwezigen, een ‘forse’ opkomst. Ondanks de nieuwjaars-
receptie op het gemeentehuis waren er ook drie politieke partijen ver-
tegenwoordigd: PvdA, GroenLinks en VVD.

Bewoners mobiliseren zich tegen nieuwe Vomar
woners te informeren en te be-
trekken. Na bekendmaking van 
de plannen is de besluitvorming 
in een stroomversnelling te-
recht gekomen en is de commis-
sie Ruimte van de gemeenteraad 

Aanbiedingen Slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 5.

gevraagd om op 10 januari haar 
goedkeuring te geven voor een 
haalbaarheidsonderzoek, door 
de Vomar zelf uit te voeren. 
De buurtvereniging beraadt zich 
op verdere stappen, is bezig 
contacten te leggen met ande-
re belanghebbenden en is in ge-
sprek met de verschillende frac-
ties met het doel invloed uit te 
oefenen op de besluitvorming. 
De vereniging meldt dat steeds 
meer mensen hun stem vóór be-
houd van het dorpskarakter en 
tégen de nieuwe Vomar uitbren-
gen op www.neetegenvomar.nl
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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
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Winterfoto
Bennebroek - “Deze opname van ijsbloemen op een hardste-
nen tuintegel heeft, onverwacht, gediend als onderwerp voor on-
ze nieuwjaarskaart, traditioneel een eigen foto met eigen tekst”, 
vertelt Jan Bok uit Bennebroek in een mail naar de redactie.
Heeft u ook een bijzondere winterfoto?
Stuur naar: redactie@heemsteder.nl

Eerste Heemsteedse held van het jaar
Heemstede – Op Nieuwjaarsdag om 15.00 uur fietsten wij op 
de Glipperdreef ter hoogte van de Dr Schaepmanlaan en zagen 
hoe een bewoner van het Haya van Somerenpad een jongetje 
vanaf het midden van de vijver uit het ijs redde en hem veilig naar 
de kant bracht. Twee jongens trokken hem op de kant. Zelf had 
de redder (Mathieu, naar we later vernamen) moeite door het ijs 
terug te komen naar de kant omdat het ijs voortdurend af- 
brokkelde. De jongens hebben het jongetje naar huis gebracht. 
We hebben de kletsnatte redder in de nood geadviseerd onder de 
douche te gaan staan. Met het jongetje is het goed afgelopen; hij 
is met de schrik vrijgekomen.
Koos en Ineke Heemsteedse Dreef 211, Heemstede.

INGEZONDEN

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(v.a. 20 t/m ,28 december 2010)

Huwelijken:
K.R. Kremer & E.M.A. Luttik-
huizen

Geboorte:
Geen geboorten deze periode.

Gewonde vrouw: geen misdrijf

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 
ActIEvE EN sERIEuZE

0251-674433
www.verspreidnet.nl

BEZORGERs

Info:
Martin van Ooijen

vOOR OMGEvING 
stAtION hEEMstEdE 

BEGIN 2011 GOED!!!
ALTIJD GOEDE VERDIENSTE!

Zonnestraal feestelijk geopend
Heemstede – Wat voor moois 
kan er nog ontstaan als jong en 
oud gebruik maken van dezelfde 
ruimte. Zonde dat een ruimte als 
de Buitenschoolse Opvang Bam-
bino de hele ochtend leeg staat, 
aldus wethouder Jur Botter bij 
de opening van de nieuwe ont-
moetingsplek voor ouderen van 
de Provinciënwijk. Voor de flats 
met de namen Roodmus, Geel-
vink, Blauwvink, Groenling en 
Blauwmees. Voor vogels van al-
le kleuren uit de Provinciënwijk. 
Slim nadenken over het gebruik 
van ruimtes, een coördinatie van 
activiteiten in één gebouw en 
een goed initiatief uit de bewo-
ners zelf en ziedaar het resul-
taat van vele inspanningen, een 
ontmoetingsplaats voor de he-
le buurt. Allereerst de medewer-
king van de directie van Bambi-
no, mevrouw de Witt. Een stuur-
groep bestaande uit het echt-
paar Driessen, en de dames Ko-
ren, van Schaijk en Beliën, wist 
uit een enquête al dat tachtig 
procent van de bewoners van 
de Roodmus op enige wijze ge-

bruik zou gaan maken van een 
ontmoetingsplek. Eerdere initia-
tieven, erwtensoep, nieuwjaars-
brief, barbecue, waren al suc-
cesvol gebleken. Woningbouw-
corporatie Elan Wonen met Ma-
ria Floor als sociaal begelei-
der van de wijken en buurten 
en Juan Garcia als woordvoer-
der, stond direct achter het ini-
tiatief, Casca stond klaar en met 
een klein donatie van het Oran-
jefonds konden wat spullen ge-
kocht worden. Kopjes, schotels, 
koffie- en thee zetter, wat stoe-
len en spelletjes. Zoals Botter 
zei,  thuis zegt een TV niks terug, 
hier zijn mensen die je kan ont-
moeten. Voorlopig elke dinsdag- 
en donderdagochtend van 10 tot 
12 uur, waarna de spullen opge-
ruimd worden omdat de kinde-
ren komen. Dinsdagochtend was 
er de feestelijke opening met di-
rect al een grote drukte en in 
maart wordt er gepraat over de 
verdere voortgang.

Het enthousiasme is er!
Ton van den Brin k 

Opening door wethouder Jur Botter.

Initiatiefnemers Zonnestraal in de bloemetjes gezet.

Heemstede – De politie heeft 
het onderzoek naar een gewon-
de bejaarde vrouw in een woning 
aan het Valkenburgerplein, op 29 
oktober 2010, afgerond. Na uit-
gebreid onderzoek kan worden 
uitgesloten dat de vrouw als ge-
volg van een misdrijf gewond is 
geraakt. De politie gaat uit van 
een ongeval. Destijds vond een 
familielid op vrijdag 29 oktober 

de 93-jarige bewoonster in haar 
woning aan het Valkenburger-
plein, met uiterlijke verwondin-
gen. In eerste instantie werd uit-
gegaan van een ongeval, later 
kwamen er feiten en omstandig-
heden die een mogelijk misdrijf 
niet uitsloten. Hierop werd een 
Team Grootschalige Opsporing 
opgestart die een uitgebreid on-
derzoek hebben verricht.
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De beste wensen van burgemeester en wethouders

Wat zou u de leukste gebeurte-
nis van 2010 noemen?
Het feit dat D66 na lange tijd 
weer ruim vertegenwoordigd 
is in de gemeenteraad en dat 
we in het gemeentebestuur 
een rol van betekenis kun-
nen spelen. Wanneer je, zoals 
in mijn geval, al lang lid bent 
van een politieke partij is het 
ontzettend fijn dat deze partij 
ook daadwerkelijk bestuurs-
verantwoordelijkheid kan en 
mag dragen en je idealen 
waar kunt maken.

En wat was voor u het diepte-
punt van het afgelopen jaar?
Laat ik het ook hier betrekken 
op de situatie in Heemstede. 
Voor mij is dat het gevoel van 
machteloosheid dat ik had bij 
de gladheidbestrijding van de 
afgelopen periode. Ondanks 
de inzet van veel medewer-
kers zijn er factoren van bui-
ten die maken dat je de situ-
atie niet snel kunt verbeteren. 
Bijvoorbeeld het gebrek aan 
zout. Aan de andere kant is 
er natuurlijk ook het gegeven 
dat we ‘verleerd’ zijn om met 
een dergelijke situatie om te 
gaan. Dat moeten wij ons zelf 
allemaal aanrekenen.  

Wie was voor u de persoon van 
het jaar?
Dat vind ik moeilijk om te 
zeggen. In Heemstede heb-
ben we heel veel mensen 
die ik in dat kader zou willen 
noemen. Denk alleen al aan 
alle vrijwilligers en  mantel-
zorgers. Ik zou veel mensen 
tekort doen wanneer ik er 
maar één zou noemen.

Welk individu/organisatie/ 
instantie mag wat u betreft in 
2011 op de reservebank door-
brengen?
Ook hier ga ik geen namen 
noemen. Bovendien begrijp 
ik de vraag niet helemaal 
goed. Gaat het om iemand 
die ik nog een (tweede) kans 
wil geven of om iemand of 
een organisatie die ik liever 
kwijt dan rijk ben? Het eni-

ge dat ik hierop zou willen en 
kunnen zeggen is dat ik zou 
hopen dat er wat meer ver-
draagzaamheid is voor elkaar 
en respect voor ieders rollen. 
Er is een burger in Heemste-
de die ongetwijfeld te goeder 
trouw de gemeente vragen 
stelt. Maar zo langzamerhand 
begint het vormen van stal-
ken aan te nemen. 10 Brie-
ven per maand. Dat kost heel 
veel tijd en energie. Wat mij 
betreft mag dat wel een onsje 
minder worden.

Wat gaat u in 2011 eens goed 
aanpakken?
Toen ik begon heb ik mij voor-
genomen de eerste periode 
van het wethouderschap te 
richten op Jeugd- en Onder-
wijs, Duurzaamheid en Trans-
parant Bestuur. Daar ga ik 
mee door in 2011. Ik verheug 
mij erg op de nota Jeugd en 
Onderwijs die we aan het ma-
ken zijn. Die komt eind mei 
2011 uit. Ook gaan we in de 
tweede helft van 2011 begin-
nen met de vierjarige nota’s 
rondom de Wmo (Wet maat-
schappelijke ondersteuning) 
en de nota Duurzaamheid. 
Transparant bestuur blijft zich 
onder andere vertalen in het 
wekelijkse blog dat ik schrijf 
op de webpagina van D66 
Heemstede. 

Wat wenst u voor Heemstede 
en haar inwoners?
Dat is en blijft toch altijd vrij 
basaal: vooral veel gezond-
heid! Het afgelopen jaar heb 
ik veelvuldig de gang naar de 
begraafplaats moeten ma-
ken. Collega’s, vrienden en 
bekenden zijn mij ontvallen. 
Veel van hen nog in de bloei 
van het leven. Veel vrienden 
en collega’s zijn ook ernstig 
ziek geworden en strijden te-
gen vormen van kanker. La-
ten we goed beseffen dat we 
ontzettend bevoorrecht zijn 
met ons leven hier in Heem-
stede. In veel gevallen heb-
ben we veel wat ons hartje 
begeert. Gezondheid is niet te 
koop en daarom wens en gun 
ik het graag iedereen. Dus 
een heel fijn en gezond 2011 
en maak er iets moois van!

Jur Botter,

wethouder

Wat zou u de leukste gebeurte-
nis van 2010 noemen? 
Natuurlijk was mijn huwe-
lijk de leukste en mooiste ge-
beurtenis van 2010. 
Maar ook was 2010 een his-
torisch jaar voor de VVD met 
de overwinning bij de lande-
lijke verkiezingen, bij de ge-
meenteraadsverkiezingen in 
Heemstede en met het pre-
mierschap van Mark Rutte.
En wat was voor u het diepte-
punt van het afgelopen jaar? 
Als vader van een crèche-
kind ben ik net als vele  
ouders zeer geraakt door de 
zedenzaak in Amsterdam. 
Geweld is erg, zedengeweld 
zo mogelijk nog erger, maar 
zedengeweld jegens kinde-
ren…hoe kan je? Het zal je 
kind maar overkomen. Vei-
ligheid, geborgenheid en een 
goed pedagogisch klimaat op 
crèches is zo ongelooflijk be-
langrijk. 
Wie was voor u de persoon van 
het jaar? 
Mark Rutte, de eerste VVD-
premier.
Welk individu/organisatie/ 
instantie mag wat u betreft in 
2011 op de reservebank door-
brengen? 
De FIFA. Hoe kunnen we zo’n 
corrupte organisatie laten 
bestaan? 
Maar ja, we zijn wel vice- 
wereldkampioen.
Wat gaat u in 2011 eens goed 
aanpakken? 
Na een druk jaar met een hu-
welijk en verkiezingen ben ik 
van plan (en moet ik!) mijn 
gezin dit jaar meer aandacht 
geven. Mijn vrouw en kinde-
ren moeten weten dat ze het 
allerbelangrijkst zijn.
Wat wenst u voor Heemstede 
en haar inwoners? 
De visie van de gemeen-
te Heemstede is een groe-
ne woon-winkelgemeen-
te te willen zijn. Ik wens voor 
Heemstede en haar inwoners 
dat we gezamenlijk -inwo-
ners, gemeenteraad en B&W- 
die visie dit jaar weer verder 
kunnen versterken.

Pieter van de Stadt,

wethouder

Wat zou u de leukste gebeurte-
nis van 2010 noemen? 
De opening van de Binnen-
weg! Het was niet alleen een 
geweldig feest maar ook het 
resultaat van een goede sa-
menwerking tussen gemeen-
te, winkeliersvereniging, be-
woners, aannemer en heel 
veel mensen die bij het pro-
ject betrokken waren.
En wat was voor u het diepte-
punt van het afgelopen jaar? 
De uitslag van de Tweede Ka-
merverkiezing voor het CDA. 
Het is een historisch diepte-
punt voor de partij en het zal 
een lange weg zijn om het 
vertrouwen van de mensen in 
het CDA terug te winnen.
Wie was voor u de persoon van 
het jaar? 
Voor mij is dat iedereen die 
zich onbaatzuchtig voor een 
ander inzet. Of dat nu als 
mantelzorger is of als vrijwilli-
ger voor een sportclub. Ieder-
een heeft het druk en het is 
geweldig als je dan toch tijd 
en energie steekt in iets dat 
je raakt.
Welk individu/organisatie/ 
instantie mag wat u betreft in 
2011 op de reservebank door-
brengen? 
Voor mij hoeft niemand op de 
reservebank te zitten in 2011. 
Laat iedereen volop meedoen, 
maar wel met respect en ver-
draagzaamheid naar elkaar.
Wat gaat u in 2011 eens goed 
aanpakken? 
Na de Jan van Goyenstraat, 
de Binnenweg/Raadhuis-
straat is het nu de beurt aan 
het winkelgebied Zandvoort-
selaan voor een make-over. 
In 2011 gaan we ook starten 
met de herinrichting van de 
Herenweg. Geen kleine op-
gave, maar een die wel hard 
nodig is.
Wat wenst u voor Heemstede 
en haar inwoners? 
Ik wens dat wij met z’n al-
le de ambitie waarmaken dat 
Heemstede een gemeente is 
waar mensen zich thuis voe-
len en waar het goed wonen 
en werken is. 

Christa Kuiper,

wethouder

Wat zou u de leukste gebeur-
tenis van 2010 noemen?
Als ik voor leuk ook span-
nend mag lezen dan zijn 
het de verkiezingen.
Tweemaal = feest der de-
mocratie. Dit betekende 
nieuwe politieke verhou-
dingen, nieuwe gezichten 
en nieuwe benaderingen. 

En wat was voor u het diep-
tepunt van het afgelopen 
jaar?
Geen echt dieptepunt 
maar wel zorgpunt is de 
aanhoudende en steeds 
veranderende crisis waar 
wij als individu geen direc-
te invloed op kunnen uit-
oefenen.

Wie was voor u de persoon 
van het jaar?
Nu eens de ambtenaar van 
de gemeente Heemste-
de. Als collectief; zij zor-
gen ervoor dat wij aan de 
top staan als het gaat om 
onze dienstverlening. Des-
kundigheid, toewijding en 
de wens te excelleren lig-
gen hieraan ten grondslag. 

Welk individu/organisatie/ 
instantie mag wat u betreft 
in 2011 op de reservebank 
doorbrengen?
Niemand buiten de krijt-
lijnen; wij zetten ons in 
om iedereen mee te laten 
doen.

Wat gaat u in 2011 eens 
goed aanpakken?
Blijven inzetten op:
1. veiligheid, omdat dat 
voor burgers een heel be-
langrijk onderwerp is en 
blijft.
2. Heemstede ook in eco-
nomisch opzicht een 
bloeiende gemeente te la-
ten zijn.
3. een politiek bestuur dat 
zichtbaar goed en succes-
vol samenwerkt.

Wat wenst u voor Heemstede 
en haar inwoners?
Niet alleen geluk, liefde en 
gezondheid in 2011 maar 
ook levenslust en tevre-
denheid.

Marianne Heeremans,

burgemeester
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ning, de feestelijke opening van 
Park Meermond. Daarmee kreeg 
Heemstede er een nieuw natuur-
gebied bij. Ook geopend in 2010: 
het Centrum voor Jeugd en Ge-
zin. En eveneens nieuw (het lijkt 
wel de reclame): de Wijkschouw, 
waarbij we samen met politie en 
woningcorporaties de wijk be-
oordelen op de thema’s: schoon, 
heel en veilig. In 2010 hebben we 
er drie gedaan, en ook in 2011 
zullen we er weer drie onder de 
loep nemen. 

Traditie
Marianne Heeremans: “Ik heb 
mijn wensen voor het vorige 
jaar er nog eens bijgezocht, en 
ik kan u zeggen: soms kwam de 
wens bijna uit, soms totaal niet. 
Begin 2010 wenste ik u toe dat 
vrieskou en sneeuw zouden lei-
den tot ijs- en sneeuwpret en 
niet tot een ontregelde samen-
leving. Helaas hebben we al-
weer een paar verkeersinfarcten 
achter de rug en bent u die wit-
te boel misschien allang zat. En 
Boer zoekt vrouw is nog steeds 
een kijkcijferkanon. Maar mijn 
wens dat Nederland wereldkam-

Heemstede - Geen duur Heem-
steeds nieuwjaarsfeest, maan-
dagavond jl., maar een traditio-
nele nieuwjaarsbijeenkomst in 
eigen regie, opgeluisterd met de 
kleur van de verkenners van de 
WABO scouting en de klankkleur 
van Dominique de Jong, een jong 
muzikaal talent van Hageveld. 
Een gezellige drukte in een sfeer-
vol verlichte Burgerzaal, waar wie 
maar wilde elkaar een gelukkig 
Nieuwjaar kon wensen. Waar vo-
rig jaar nog velen niet konden 
kwamen door de gladheid, toen 
ook al een vroege winter, was de 
opkomst dit jaar uitstekend. 
Burgemeester Marianne Heere-
mans begon haar nieuwjaarsre-
de met een nuchtere werkelijk-
heid. Dat we in een wereld vol 
onzekerheden leven. Is de eco-
nomische crisis nu echt bezwo-
ren, of moet ’t ergste nog ko-
men? Economen en politici spre-
ken elkaar tegen. Waar moet je 
op afgaan, wat is waar? En ook 
in de politiek lijkt niets meer ze-
ker. Zo sta je als politieke partij 
nog op winst, de andere dag kan 
dat al weer anders zijn. Wat vroe-
ger mensen bond, bijvoorbeeld 
het geloof, of een politieke over-
tuiging, dat bindt kennelijk niet 
meer. In ieder geval in veel min-
dere mate. 
Is daar iets voor in de plaats ge-
komen? Jazeker. Een interes-
sant fenomeen zijn bijvoorbeeld 
de sociale media, zoals Linkedin, 
Hyves, Facebook en Twitter. Hier-
door komen mensen op een to-
taal nieuwe manier met elkaar in 
contact en ontstaan andere vor-
men van vriendschap, van pro-
fessionele netwerken, van groe-
pen die zich rond een bepaald 
onderwerp vormen. Dat biedt 
kansen. Een goed voorbeeld is 
‘Burgernet’. Hierin werken bur-
gers, gemeente en politie samen 
om de veiligheid in de woon- en 
werkomgeving te bevorderen. Er 
wordt gebruik gemaakt van een 
telefonisch netwerk van inwo-
ners en medewerkers van be-
drijven uit de gemeente die zich 
hebben aangemeld bij Burger-
net. De deelnemers krijgen een 
ingesproken bericht via hun mo-
bieltje of een smsje met het ver-

zoek uit te kijken naar bijvoor-
beeld een bepaald voertuig of 
een bepaalde persoon. Heem-
stede gaat in 2011 meedoen aan 
Burgernet. Ook in onze gemeen-
te merken we steeds meer dat 
inwoners zich via nieuwe me-
dia gemakkelijker groeperen. Zo 
is er een groep mensen rondom 
het Valkenburgerplein, die een 
sms-alert is begonnen om elkaar 
te waarschuwen als er iets aan 
de hand is. 

Collegeakkoord
In het collegeakkoord zijn de be-
langrijkste thema’s vastgelegd 
waarop B&W zich van 2010 tot 
2014 zullen richten. Zo wil het 
college Heemstede aantrekkelij-
ker maken voor jonge gezinnen. 
Door het ouderen gemakkelijker 
te maken om naar gelijkvloerse 
woningen met zorgvoorzienin-
gen te verhuizen, wil het colle-
ge de doorstroming bevorderen. 
Ook willen de drie collegepartij-
en het groene en dorpse karak-
ter van Heemstede bewaren door 
in de gebieden met veel groen al-
leen vervanging van huidige be-
bouwing toe te staan.
Een leidend principe voor het 
college is dat inwoners recht 
hebben op een transparant be-
stuur dat openstaat voor de sig-
nalen van burgers. Kenmerkend 
voor het beleid zijn een sterk ver-
trouwen in de eigen kracht en 
verantwoordelijkheid van men-
sen, een verantwoorde toepas-
sing van het profijtbeginsel (wie 
ergens profijt van heeft, betaalt 
ervoor) en steun voor hen die 
dat het hardst nodig hebben. Een 
ander principe is duurzaamheid, 
de harmonieuze verbinding van 
‘people, planet en profit’.  
Niet onbelangrijk, in het colle-
geakkoord staan ook de terrei-
nen benoemd waarop bezuini-
gen mogelijk is zonder dat daar 
de kwaliteit van Heemstede als 
woonomgeving onder lijdt. De 
verminderde inkomsten van het 
Rijk worden doorberekend aan 
instellingen die door de gemeen-
te worden gesubsidieerd of be-
taald, zo is het college overeen-
gekomen. Voor 2011 is dat echter 
nog niet aan de orde. 

Samenwerking
andere gemeenten
Voor het oplossen van regionale 
vraagstukken kijken we ook over 
de grenzen van onze eigen ge-
meente. Op veel gebieden wer-
ken we al samen met omringen-
de gemeenten, onder meer in de 
Veiligheidsregio Kennemerland, 
de Intergemeentelijke Afdeling 
Sociale Zaken en Gemeentebe-
lasting Kennemerland-Zuid. Het 
is onze bedoeling de samenwer-
king met Bloemendaal, Haar-
lemmerliede & Spaarnwoude en 
Zandvoort waar dat mogelijk en 
wenselijk is verder uit te bou-
wen. Daar zijn verschillende re-
denen voor, maar een belang-
rijk motief is dat we door samen-
werking  krachtiger en doelma-
tiger kunnen werken. Om echt 
voordeel uit de samenwerking 
te halen, zullen eerst principië-
le keuzes gemaakt moeten wor-
den. Dan gaat het om vragen als: 
vanuit hoeveel locaties gaat er 
gewerkt worden, hoeveel ruimte 
blijft er over voor een gemeen-
te-specifieke inbreng, hoe wor-
den de financiën geregeld? Dat 
moet in de komende tijd duide-
lijk worden.

Gebeurtenissen 2010
In het afgelopen jaar waren de 
verkiezingen en de start van het 
nieuwe gemeentebestuur be-
langrijke gebeurtenissen. Maar 
een gebeurtenis die óók elke in-
woner wel raakte, was de fees-
telijke heropening van de Bin-
nenweg in september. Het gaf 
ongemak, de werkzaamheden. 
Maar dan hebben we na ander-
half jaar ook wat! Een prachtige 
nieuwe inrichting, die veel beter 
past bij dit hoogwaardige win-
kelgebied. Geen winkelstraat in 
Nederland telt zoveel landelijke 
prijswinnaars in hun branche als 
de Binnenweg-Raadhuisstraat, 
zo bleek in december uit een 
onderzoek van de Kamer van 
Koophandel Amsterdam. Daar 
mogen we met recht trots op zijn 
in Heemstede.
Een ander ruimtelijk project 
vergde zelfs vier jaar. Maar in juni 
2010 was, precies volgens plan-
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pioen voetbal zou worden… die 
wens is bijna uitgekomen. 
Voor 2011 wens ik: 
• Dat Heemstede die aangena-
me ‘kosmos in een kosmos’ blijft.
• Dat in dit Chinese Jaar van het 
Konijn de liefde u als een warme 
vacht bedekt.
• Dat we in Nederland niet alleen 
gelukkig zijn met onszelf maar 
ook met elkáár.
• Dat Sven Kramer weer snel zin 
in schaatsen krijgt en dat ‘it giet 
oan’ voor de Elfstedentocht toch 
nog zal klinken.
• Dat het woord Heemstede wei-
nig zal voorkomen in de bestan-
den van Wikileaks.
• Dat we ook weer van ‘gewoon’ 
gaan houden: gewoon een kilo-
tje aankomen tijdens de feestda-
gen, gewoon zingen van vrede 
op aarde, gewoon gaan voor dat 
bijna vergeten gewone gevoel uit 
onze prille kindertijd.
• En natuurlijk dat geluk, lief-
de en gezondheid 2011 tot een 
prachtig jaar maken!

Hierna werd er geproost op 
2011.
Ton van den Brink 

Nieuwjaarsreceptie gemeente 
Burgernet, Meermond, nieuwe Binnenweg en 
tot slot de beste wensen
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Koffieconcert Podium Oude Slot
Heemstede - Drie laureaten van 
het Prinses Christina Concours 
geven op zondag 9 januari een 
koffieconcert in Het oude Slot 
Heemstede. Pianist Andrea Vasi 
speelt de Sonate nr. 30 opus 109 
van Beethoven. Het programma 
van het duo Arthur Klaassens, 
hobo en Mengjie Han, piano is 
een verrassing. Er zijn nog en-

kele kaarten beschikbaar Van-
af 11.15 uur staat de koffie klaar. 
Aanvang concert 12.00 uur in 
Het Oude Slot, ingang aan de 
Ringvaartlaan, Heemstede. Toe-
gang: 13,50,- euro / 11,00 euro 
vriendenprijs.
Reserveren kaarten:
06-13133626 of
www.podiumoudeslot.nl.

Cursus
mobiele telefoon
Bennebroek - Hoe werkt uw 
mobiele telefoon? Studenten le-
ren u alle nuttige  dingen zoals 
sms-en en nummers opslaan. Er 
zijn drie lessen op woensdag-
middag van 14.00 tot 16.00 uur 
op 26 januari alsook op 2 en 9 fe-
bruari. Locatie: Welzijn Bloemen-
daal, locatie Zuid (voormalig ge-
meentehuis Bennebroek). Kos-
ten 20,- euro.

Gonny van der Maten

Liefde in gedichten en muziek
Heemstede - Zondag 16 janua-
ri is er in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein te Heemstede in 
de serie Theeconcerten een con-
certvoorstelling.
Gonny van der Maten, hoofdper-
soon in deze voorstelling, is can-
trix/organiste van de Geertekerk 
in Utrecht. Zij geeft deze middag 
een concertvoorstelling met als 
titel: Aan de liefde uitgeleverd. 
De liefde in gedichten van o.a. 
Hans Andreus en Judith Herz-
berg, op het orgel het bekende 
Bist du bei mir van J.S. Bach en 
een Largo van Vivaldi. Gedich-
ten en orgelspel wisselen elkaar 
af in het programma dat uit ze-
ven delen bestaat. Het program-

ma met de volledige teksten zal 
worden uitgereikt bij de ingang 
van de kerk. Een bijzonder uur 
waarbij wij u van harte uitno-
digen. Over de Musicus: Gon-
ny van der Maten heeft een uit-
gebreide concertpraktijk naast 
haar vaste aanstelling als can-
trix/organiste in de Geertekerk. 
In 1984 behaalde zij cum lau-
de het diploma Uitvoerend Mu-
sicus aan het Sweelinck Conser-
vatorium te Amsterdam. Nog tij-
dens haar studie won zij de eer-
ste prijs bij het Internationale Al-
bert Schweitzer-concours in De-
venter. In haar voorstellingen 
heeft zij samengewerkt met o.a. 
zanger en voordrachtskunste-
naar Lieuwe Visser, poppenspe-
ler Fred Delfgauw en vele ande-
ren.
Verder geeft zij kinderconcerten 
en componeert voor allerlei be-
zettingen. In mei 2009 kreeg zij 
een bronzen medaille voor haar 
verdiensten voor de Franse cul-
tuur.

Aanvang is 15.00 uur.Toegang is 
in principe gratis. Bij de uitgang 
wordt een collecte gehouden 
om de onkosten te bestrijden, 
wat daarvan overblijft is voor het 
Restauratiefonds van de Oude 
Kerk. Na afloop is er thee, kof-
fie en gebak in de naastgelegen 
Pauwehof.

Heemsteedse kunstenaar 
exposeert in Badhoevedorp
Heemstede -  Henny Beenders 
uit Heemstede exposeert vanaf 7 
januari in Galerie Kunst 2001 te 
Badhoevedorp met fraaie beel-
den. De tentoonstelling duurt 
tot en met 13 februari en wordt 
aanstaande zondag officieel ge-
opend om 16.00 uur. 
Galerie Kunst 2001 te Badhoeve-
dorp is gevestigd aan de Snelliu-
slaan 35 Badhoevedorp. 
Openingstijden: vr, za, zo 13–17u. 
Ook Lydia van de Staak neemt 
deel aan de tentoonstelling. Bei-
de kunstenaressen maken ab-
stract expressionistische kunst-
werken die tot verrassende re-
sultaten leiden.
Henny Beenders,  geboren en 
getogen in Haarlem, woont 
en werkt in Heemstede. Kunst 
speelt een belangrijke rol in haar 
leven. Hoewel haar creatieve in-
spiratie altijd aanwezig is ge-
weest, heeft zij zich in een later 
stadium pas toegelegd op het 
leren van verschillende beeld-

houwtechnieken. Haar beelden 
zijn vaak herkenbaar en spre-
ken altijd tot de verbeelding. Bo-
vendien zijn geen twee beelden 
hetzelfde: elk beeld is uniek. Zij 
werkt voornamelijk met steen-
soorten als albast, steatiet en 
serpentijn, waarmee zij organi-
sche vormen creëert zonder ma-
chines te gebruiken. Zij begint 
aan een stuk steen en al wer-
kende haalt zij het beeld eruit. 
De vormen hebben een glad op-
pervlak, dat uitnodigt om aange-
raakt te worden. Door de com-
binatie van vloeiende, ondefini-
eerbare vormen en gladde,  tast-
bare oppervlakken hebben haar 
beelden een zekere spirituele 
uitstraling. Henny is autodidact. 
Al driemaal heeft zij een uitnodi-
ging ontvangen voor de Biënnale 
te Florence in 2007, 2009 en een 
voor volgend jaar december. Op 
diverse plaatsen in het land heeft 
zij meegedaan aan tentoonstel-
lingen.

Opening 
dansstudio

Heemstede - Zaterdag 8 ja-
nuari vindt van 14.00 tot 18.00 
uur de feestelijke opening 
plaats van Dansstudio Bianca 
Hasselbaink. Locatie: Drenthe-
laan 24-26, Heemstede. Er wor-
den danslessen gegeven voor 
diverse doelgroepen.

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 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 Heem-
steder, Visserstraat 10, 1431 
GJ Aalsmeer. Inzendingen 
van foto´s kunnen niet wor-
den geplaatst.

Handen ….
Handen om te geven

Handen om te krijgen
Handen je gegeven

Handen om te zwijgen…

Handen om te groeten
Handen om in te knijpen
Handen om wanneer het 

moet
Stevig vast te grijpen…

Handen om te werken
Handen om te maken

Handen zoveel laten doen
Handen om aan te raken…

Handen vertellen zoveel
Zonder iets te hoeven

zeggen
Geef elkaar de hand

Zonder uit te leggen…
Ria Hauwert

Dichtstorten

Dienst in Spaarne
Regio - Zondag 9 januari om 
10.00 uur vindt in de kerkzaal 
in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp een kerkdienst plaats. 
Het is een dienst van Woord en 
Tafel met een oecumenisch ka-
rakter. Voorganger is pastor dhr. 
F. Bossink.  De zang wordt on-
dersteund door het koor Wijdt 
Hem uw lied uit Nieuw Vennep. 
(communieviering)

Trefpunt-Casca - culturele middag 
Afghanistan: land van 
Boeddha’s en Boerka’s
Afghanistan is een land van contrasten. Gastvrijheid staat te-
genover eerwraak, boeddha’s tegenover boerka’s, schoonheid 
van het landschap tegenover de lelijkheid van de oorlog. Vrij-
wel dagelijks is het land in het nieuws. Meestal zijn de berich-
ten niet zo positief. 
Jet van Krieken-Peters zal in deze lezing de schoonheid van dit 
prachtige land met zijn eeuwenoude cultuur belichten. Wat is er 
gedurende de afgelopen vijftien  jaar gebeurd om deze cultuur 
te behouden? Sommige schatten zijn in het land zelf verborgen, 
andere in het buitenland in veiligheid gebracht. De verwoesting 
van de Boeddha’s van Bamiyan heeft men niet kunnen voor-
komen. Maar het museum in Kaboel is weer geopend en men 
ziet er gesluierde vrouwen die gerestaureerde Boeddhabeelden 
bewonderen. De dialezing Afghanistan: land van Boeddha’s en 
Boerka’s  is bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op 
dinsdag 18 januari, aanvang 14.30 uur. Entree: 3,00 euro.  
Reserveren kan telefonisch: 023-548 38 28-1 op werkdagen tus-
sen 9 en 12 uur. 
De volgende Trefpunt-Casca lezing is op dinsdag 1 februari, Dr. 
Aukje Bos vertelt dan over de Zee in de kunst. Zet ‘m vast in uw 
agenda! 

Excursie Kunsthal Rotterdam                                           
Tentoonstelling Edvard Munch
Voor het eerst wordt in Nederland uitgebreid aandacht besteed 
aan de Noorse schilder Edvard Munch, één van de meest fasci-
nerende kunstenaars uit de laat 19de en begin 20ste eeuw. Hij 
schildert over het leven, over de liefde en de dood. Diepe emo-
ties zoals eenzaamheid, angst en innerlijke spanningen zijn de 
leidraad in zijn werk. 
Zijn schilderij ‘de Schreeuw’ is 
vooral bekend bij het grote pu-
bliek. Voor deze expositie in de 
Kunsthal in Rotterdam zijn alle 
ruim 150 schilderijen eenma-
lig samengebracht en afkom-
stig uit particuliere collecties. 
Een absolute buitenkans om 
de werken van Edvard Munch 
(beter) te leren kennen! De 
tentoonstelling plaatst Munchs 
werk in een breed kunsthis-
torisch kader en laat zien dat 
zijn werken door de thema-
tiek, de krachtige composities 
en het bijzondere kleurgebruik 
nog steeds actueel zijn. Munch 
is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van het ex-
pressionisme in zijn tijd. Hij experimenteerde met verschillende 
materialen en technieken en verwerkte invloeden van natura-
lisme, impressionisme en symbolisme in zijn eigen persoonlijke 
vormentaal. Edvard Munch zegt zelf over zijn schilderijen: “We 
moeten niet langer interieurs schilderen met lezende mannen en 
breiende vrouwen, maar levende, ademde mensen met gevoe-
lens van liefde en verdriet.”
Op dinsdag 25 januari wordt verzameld om 9.15 uur in de hal 
van station Heemstede. U 
reist met het Openbaar Ver-
voer. Kosten: 15,50 euro (in-
cl. toegang en Cascakosten, 
excl. reiskosten en consump-
ties), MK is niet geldig! Geef 
u snel op! Opgeven en betalen 
uiterlijk donderdag 20 januari. 
Opgeven kan op werkdagen 
tussen 9 en 12 uur bij Casca 
in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Edvard Munch.
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D66-wethouder Jur Botter met enkele D66-leden.

Politieke oliebollen
Heemstede -  Op oudejaars-
dag deelde D66 Heemste-
de traditiegetrouw oliebollen 
en glühwein uit aan de inwo-
ners van Heemstede. Beide za-
ken gingen grif van de hand. 
En passant kreeg men ook het 
advies mee om vooral te gaan 
stemmen op 2 maart aanstaan-

de. Want ook 2011 kent weer 
verkiezingen: dit jaar vinden 
de Provinciale Statenverkiezin-
gen plaats. Deze verkiezingen 
zijn niet alleen belangrijk voor 
de zetelverdeling van het Pro-
vinciale bestuur , maar ook voor 
de samenstelling van de Eerste 
Kamer.

Erik van Muiswinkel opent 
Coornhert Sporthal
Regio – Het nieuwe jaar begon 
goed voor het Coornhert Lyceum 
en met name voor de afdeling 
lichamelijke oefening. Met ruim 
1600 leerlingen was er grote be-
hoefte aan uitbreiding van het 
aantal gymzalen. De twee be-
staande zalen ondergingen een 
renovatie en er kwam een gloed-
nieuwe sporthal. Op maandag 
3 januari werd de uiterst moder-
ne sportaccommodatie officieel 
geopend. Gastspreker Erik van 
Muiswinkel was dusdanig on-
der de indruk dat hij alvast een 
claim legde op de ruimte om er 
zijn cricketspelers te mogen trai-
nen. “En jullie zijn allemaal ge-
tuige!”, wierp hij de genodigden 
voor de voeten.
Het lyceum op de grens van 
Haarlem en Heemstede be-
dacht ludieke manieren om de 
leerlingen van hun school naar 
de diverse gymnastieklokalen 
te verplaatsen. Het uit z’n voe-
gen gegroeide Coornhert stuur-
de ze met speciaal aangeschaf-
te ‘sportfietsen’ naar de gym-
nastiekles in Heemstede en 
Schalkwijk, zei rector drs. Jan. 
Zuelen.  Allemaal verleden tijd, 
met de realisatie van de nieu-
we sportzaal. Hij en drs. Albert 

Strijker, voorzitter van het Col-
lege van Bestuur van de Duna-
mare Onderwijsgroep zorgden 
samen voor de officiële ope-
ning. Acrobaten en een twirl-
groep, bestaande uit leerlin-
gen, wijdden de multifunctione-
le zaal in met een dynamisch op-
treden. Daarna was het woord 
aan van Muiswinkel. Dat hij het 
feestje opleukte met een praatje, 
was een vriendendienst. Als 11- 
jarig jochie trad hij op in de 
oude gymnastiekzaal voor het 

afscheid van de directeur van 
de Bosch en Hovenschool met 
een Farce Majeuract. Het begin 
wellicht van een imposante car-
rière met als voorlopig hoogte-
punt de oudejaarsshow Gedoog 
Hoop en Liefde op 31 december 
j.l.  Een gymlokaal is een emoti-
oneel beladen ruimte in het le-
ven van adolescenten, volgens 
hem. Menig schrijver en dichter 
kijkt vol afschuw terug. Weer als 
laatste gekozen met hun wit-
te spillepootjes en ingevallen 
kippenborsten. Ook zat je met 
zweethandjes aan het eindexa-
men, onder het net van de bas-
ket. De cabaretier zelf kan er 
zich niets bij voorstellen, want 
sport was zijn leven. Dat we ons 
zo fanatiek in het zweet werken 
is ooit bedacht, omdat we geen 
kans meer zien om dagelijks ‘n 
kilometer of vijf te wandelen of te 
fietsen. Wat is de link van sport 
met cultuur? Er is geen overeen-
komst. Uit ervaring weet hij dat 
een gymzaal een akoestische 
nachtmerrie is om een theater-
voorstelling in te spelen. Maar 
sport is wel nog op één punt be-
langrijk: je kunt er eindeloos over 
praten. 
Mirjam Goossens

Nieuwste mode, make-up en haartrends
Detox-stylingmiddag bij Hair & Beauty Lounge
Heemstede - Aanstaande zondagmiddag 9 ja-
nuari houdt Hair & Beauty Lounge Heemstede 
in samenwerking met stylingbureau A-sisters en 
partners een detox-styling middag.
De middag staat in het teken van de nieuw-
ste mode-, make-up & haartrends 2011, body & 
beauty. 
Exclusief deze middag, wordt het bijzondere 
‘Elemis Detox program’ geïntroduceerd. 
Een lifestyle product dat u kunt gebruiken op 
de manier die bij u past. En een product dat uw 
lichaam en huid stimuleert om zelf harder te gaan 
werken, waardoor u het beste uit uzelf haalt.
Daarnaast wordt u van alle nieuwtjes, tips en 
trucjes op de hoogte gebracht tijdens een in-
teressante presentatie van uw ‘personal styling 
coaches A-Sisters’. Een ideaal moment om eens 

kennis te maken met de rustgevende en exclu-
sieve sfeer bij Hair & Beauty Lounge Heemstede. 

U kunt volop genieten van een detox-seminar, 
proef-massages, make-up workshops, styling 
presentatie en advies,  mode en accessoires, en 
meer verrassende extra’s. Het is ook mogelijk met 
een groep (vriendinnen, zussen en moeders) te 
komen.
De middag vindt plaats tussen 14.00 en 17.00 
uur. U wordt in stijl ontvangen, voor de liefheb-
bers is er een glas glühwein! De entree bedraagt 
2,00 euro. Aanmelden is niet verplicht maar wel 
gewenst via info@hblheemstede.nl of info@A-
sisters.nl of aan de receptiebalie van Hair & 
Beauty Lounge Heemstede, Blekersvaartweg 14a, 
tel. 023-5474435.

Pilsner Urquell exclusief op tap 
in Café de 1ste Aanleg
Heemstede - Op zondag 9 ja-
nuari is de officiële introduc-
tie van Pilsner Urquell in de 1ste 

Aanleg. Vanaf circa 17.30 uur zal 
Michal “mister Urquell” Rabiej  
tekst en uitleg geven over dit bij-
zondere pils in combinatie met 
een vanzelfsprekend een goed 
glas Urquell en heerlijke hapjes.
Het Pilsner Urquell uit het plaats-
je Tsjechische Pilsen is al jaren 
dé standaard voor alle pilsen  uit 
de gehele wereld. Niet verwon-
derlijk want het Pilsner Urquell 
was het eerste bier wat zich pils 
mocht noemen. Het huismerk pils 
van de 1ste  Aanleg blijft Grolsch 

maar omdat Grolsch net als Ur-
quell valt onder de grote brou-
werij Sab Miller is de 1ste  Aan-
leg als een van de eerste cafés 
in Nederland gevraagd dit exclu-
sieve merk te gaan tappen. Pils-
ner Urquell heeft een opvallend 
bloemig bouquet, met tonen van 
honing en noten, en een unie-
ke intens hoppige smaak. De-
ze wordt door kenners geroemd 
vanwege de fijne balans tussen 
subtiele zoetigheid en fluwelen 
bitterheid. Vanaf zondag kunt u 
het komen proeven. De 1ste  Aan-
leg vindt u op de hoek Kerklaan/
Raadhuisstraat.

Tussenstand ‘Spinnen voor 
Sophia kinderziekenhuis’

Heemstede - Het gaat goed 
met de sponsoring van het 
Sophia kinderziekenhuis, de 
actie waar de Heemsteder on-
langs aandacht aan besteedde. 
De tussenstand tot nu toe staat 
op 408 euro!
Een van de deelnemers/organi-
satoren, Pieter Coppens, is te-
vreden maar geeft aan dat het 
bedrag nog hoger mag. Tot 16 

januari is het mogelijk een do-
natie te storten op rekening 
1255 20 476 o.v.v. Sophia kin-
derziekenhuis, t.n.v. P. Coppens.
“Wat betreft het aantal deelne-
mers die meedoen bij sportcen-
trum T-Line in Cruquius mogen 
we ook erg blij zijn”, geeft Cop-
pens aan. “Dat zijn er al 35! Wat 
boven verwachting is, want vo-
rig jaar waren dat er nog 25.”

Eerste stap naar opgeruimd huis
Heemstede - Zet samen met 
Organizing Monday de eerste 
stap naar een opgeruimd huis!
Op maandag 10 januari wordt 
de workshop ‘Organiseer je 
huis’ gegeven door Organizing 
Monday Heemstede. Deelne-

mers krijgen diverse nuttige tips 
en trucs zodat je niet alleen eer 
van je werk hebt, maar ook tijd 
overhoudt voor leuke dingen. In-
fo: www.organizingmonday.nl of 
bel met Annelie Brummer 06 – 
14 239 739.
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Vaste planten die gedijen op zandgronden
Regio – Groei & Bloei Haarlem 
e.o organiseert dinsdag 11 ja-
nuari om 20.00 uur een lezing 
over vaste planten die gedijen op 
zandgronden en blauwe planten. 
Het zijn Rixta Rommel en Hanky 
Stolvoort die de lezing presen-
teren. Locatie: De Blinkert, Roc-
kaertshof 66, Haarlem. Toegang 
gratis. De meeste bebouwing 
in Zuid-Kennemerland is gele-
gen langs of op oude strandwal-
len. Tuinieren doe je in onze om-

geving daardoor vaak op zand-
grond. Dat stelt bijzondere ei-
sen aan de beplanting. Sommi-

ge tuinplanten doen het hier ge-
woon niet; andere gedijen juist 
weer wel heel goed op zand. 

In de lezing gaan de beken-
de tuin- en landschapsarchitect 
Rixta Rommel en plantenkwe-
ker Hanky Stolvoort (van Nur-
sery the Willows in Haarlem) op 
vaste planten die goed gedijen 
in onze omgeving. Ook zal ruime 
aandacht worden besteed aan 
blauwbloeiende planten. 

Tweede helft schaatsseizoen van start
Regio – Op de ijsbaan Haarlem 
start vanaf zaterdagochtend 8 
januari voor maar liefst 400 kin-
deren de tweede helft van het 
schaatsseizoen. Tijdens het Win-
terkoninkje op zaterdagochtend 
zijn lesuren speciaal voor kinde-
ren die in groepsverband op een 
speelse en enthousiaste manier 
kennis maken met de schaats-
sport. Zij sporten, leren iets en 
het is bovenal gezellig. Voor de 
tweede seizoenshelft kunnen 
kinderen zich nog aanmelden 
om op deze speelse manier les 
te krijgen van een grote groep 
enthousiaste vrijwilligers. Het 
seizoen wordt afgesloten met de 
elfdorpentocht! Hiervoor wordt 
de ijsbaan omgetoverd tot elfste-
den gebied en komen er brug-
gen, kluunplaatsen en stempel-

posten. Na het volbrengen van 
de tocht komen krijgen alle kin-
deren een prachtige medaille. 

Linda Selhorst, als coördinator 
nauw betrokken bij het Winter-
koninkje, verteld dat het Winter-
koninkje al sinds het schaatssei-
zoen 1973-1974 bestaat. De kin-
deren en de begeleiders gin-
gen in de eerste jaren nog met 
de bus naar de IJsbaan in Alk-
maar. Vanaf het moment dat 
Haarlem in 1977 een eigen ijs-
baan opende worden de lessen 
van het Winterkoninkje iedere 
zaterdagochtend op deze kunst-
ijsbaan gegeven. De laatste jaren 
wordt er les gegeven aan onge-
veer 450 kinderen verdeeld over 
twee uren. De schaatsende kin-
deren worden verdeeld in groep-

jes van 15 en krijgen begeleiding 
van minimaal 2 begeleiders.
Vanaf zaterdag 8 januari start 
deel 2 van dit schaatsseizoen. 
Er is nog plaats voor enkele kin-
deren in de leeftijd van 6 t/m 12 
jaar. De lessen worden gegeven 
op de IJsbaan in Haarlem en ver-
zorgd door leden van de IJsclub 
Haarlem met jarenlange erva-
ring. In groepsverband gaan de 
kinderen samen met de instruc-
teurs aan de slag om het schaat-
sen onder de knie te krijgen. Kin-
deren kunnen het schaatsen het 
beste leren op de friese doorlo-
pers of de easy gliders. De les-
uren zijn iedere zaterdagochtend 
van half tien tot half elf en van 
half elf tot half 12. Op dit laatste 
uur is nog ruimte. Kijk voor meer 
informatie op http://wiko.ijch.nl.
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Bridge for Brains
Regio - Scherp uw hersens voor 
het goede doel en speel met uw 
partner voor de hoofdprijs: sier-
raden ter waarde van 450,-- euro 
of voor de 2e prijs van een mid-
weekarrangement in een vakan-
tiehuis aan het water in Fries-
land, of voor een interessante 3e 
prijs en nog veel meer.
Soroptimistclub Haarlem e.o. or-
ganiseert een bridgedrive voor 
het goede doel op zondagmid-
dag 30 januari in het Denksport-
centrum ’t Spaerne,  Spaarn-
damseweg 416, Haarlem.

Het inschrijfgeld bedraagt 35,- 
euro per paar. Inschrijven om 
12.30 uur. De start is vanaf 13.30 
uur en zal er gespeeld worden in 
6 rondes van 30 minuten. 
De datum is niet zomaar geko-
zen, want op maandag 31 janua-
ri begint de collecteweek van de 
Hersenstichting. Er is plaats voor 
maximaal 80 paren en er zal ge-

speeld worden in een gezellig-
heidslijn en een lijn voor gevor-
derderden.

Schrijf u in vóór 9 januari 2011 
via www.soroptimist.nl/haarlem 
en door 35,-- euro over te ma-
ken naar Stichting Soroptifonds 
Haarlem, rekeningnummer 60 
978 9295. Na ontvangst van het 
inschrijfgeld ontvangt u een be-
vestiging. Wilt u aangeven in 
welke lijn u wil spelen?

Soroptimistclub Haarlem e.o. is 
een serviceclub van 50 werken-
de vakvrouwen met zelfstandige 
en leidinggevende beroepen en 
maakt deel uit van Soroptimist 
International, die zich sinds 1921 
met 90.000 leden in 125 landen 
wereldwijd inzet voor de verbe-
tering van de mensenrechten, 
vooral van vrouwen en kinderen. 
Zie ook:
www.soroptimist.nl/haarlem

Bridgeclub BCG-Heemstede 65 jaar
Heemstede - Op 6 janua-
ri viert Bridgeclub BCG-Heem-
stede haar 65-jarig jubileum. 
Op 6 Januari 1946 is de club 
opgericht uit de buurtvereni-
ging het Garenkokerskwar-
tier te Haarlem. Hetgeen herin-
nert aan de ‘G’ in de naam. De 
heren N. Dirkse en H. van der 
Vlught hebben de bridgeclub 
opgericht in de kantine van de 
mottenballenfabriek de Rids.                                                                                                                               
In de loop der jaren is er wel  

11 keer gewisseld van speel-
locatie. De laatste keer was in 
1997 naar Casca de Luifel, waar 
de club nu nog steeds met veel 
plezier speelt. De club begon 
met een ledenaantal van 12, en 
groeide snel uit naar 40 leden.                                        
In de jaren zestig ging het toen 
weer bergafwaarts  naar 28 le-
den, en moest de club zelfs afha-
ken bij de Nederlandse Bridge-
bond, aangezien ze niet het ver-
eiste minimum had. Gelukkig 

groeide het aantal leden daarna 
weer tot een club van 106 leden 
nu, en uiteraard alweer heel wat 
jaren aangesloten bij de NBB.
Het grote jubileumfeest wordt dit 
jaar gevierd op 26 maart.
HBC speelt op de maandag-
avond, van 19.30 uur tot onge-
veer 23.00 uur, bij Casca de Lui-
fel in Heemstede.
Meer info: www.bcgheemstede.
nl of bel naar: 023-5627291 of 
023-5286656.

Koninklijk Huis
bij Vrouwennetwerk

Regio - Woensdag 12 janu-
ari om 14.00 uur houdt Vrou-
wennetwerk NvvH een lezing 
over het Koninklijk Huis in ‘De 
Herberg’, Westerhoutpark 46, 
Haarlem. Het jaarthema van de 
vrouwenvereniging is ‘Konink-

lijk’ i.v.m. het 95-jarig bestaan. 
Oranjekenner en historica/au-
teur mevrouw Hermans vertelt 
deze middag over het Konink-
lijk Huis. Introducés zijn wel-
kom. Entree: 2,50 euro.
Meer informatie: 023-5477486.

BallonShop wordt 
Feestelijk en verhuist

Heemstede - BallonShop.nl, 
gevestigd aan de Raadhuis-
straat 63 is verhuisd naar Lis-
se en wel naar de Kanaalstraat 
80a. De naam is gewijzigd in 
Feestelijk! Dit omdat de shop, 
die ‘groot’ is in ballonnen, nu 
veel meer in het assortiment 
heeft.

Feestelijk! Staat ook voor een  
borduur- en printstudio. Het 
machinaal borduren, op hand-
doeken, slabbetjes, poloshirts, 
caps, badjassen en meer ge-
beurt vanaf nu ook door en bij 
Feestelijk!
Info: 0252-866183 of
www.feestelijk.com

Expedities Amazone: 
eilanden in de mist
Bennebroek - Op vrijdag 14 ja-
nuari vindt de eerste Groei & 
Bloei (Bennebroek) lezing van 
het nieuwe jaar plaats. Deze le-
zing wordt gegeven door Gert 
Hoogenstrijd.
 
In de afgelopen jaren heeft 
Hoogenstrijd samen met weten-
schappers uit Brazilië maanden 
in Venezuela en Brazilië gereisd. 
De lezing is een samenvatting 
van zijn mooiste avonturen en 
beelden. Beelden van plaatsen in 
de Amazone die vaak nog nooit 
door mensen zijn bezocht. De la-

ge Amazone komt aanbod, even-
als de tafelbergen in de Amazo-
ne en niet te vergeten de uitge-
strekte savanna’s in Venezuela. 
Naast flora en fauna is er aan-
dacht voor de indianen in het ge-
bied. Ook wordt een beeld gege-
ven van het weken lang klimmen 
en klauteren om op unieke plek-
ken te komen. 
De avond wordt gehouden in 
Het Trefpunt van de Protestant-
se Kerk, Akonietenplein in Ben-
nebroek, aanvang 20.00 uur. De 
entree is gratis. Belangstellen-
den zijn van harte welkom.
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expositie van Nico van den 
Raad in Het Theehuis (Cru-
quisdijk 12 te Cruquius) zie: 
www.theehuiscruquius.nl

T/m maandag 31 januari
• ‘Het ondergeschoven 
kind’, schilderijen-expositie 
Jeannette de Bruin in Ken-
nemer Gasthuis zuid. Geïnspi-
reerd door o.a. de architectuur 
van het voormalige St. Elisa-
beth’s Gasthuis.
www.jeannettedebruin.nl
tel.: 06-14979352 of
(023) 54 704 43.

T/m 27 zondag februari
• ‘Dossier Van Gogh: gek of 
geniaal?’ Tentoonstelling in 
het Dolhuys, Schotersingel 2, 
Haarlem.
Tentoonstelling spitst zich te 
op laatste twee jaar van het le-
ven van de kunstenaar, waar-
in hij onder meer was opge-
nomen in een inrichting in St. 
Rémy, Frankrijk.

Muziek
Zondag 9 januari
• 432 Toets dag mmv vijf or-
gels in het Draaiorgelmuse-
um Haarlem. Küppersweg 3, 
geopend van 12 tot 18 uur. 
Toegang gratis. Info:
www.draaiorgelmuseum.org

• Jazz in de Krocht, Zand-
voort, met Trio Johan Clement 
+ violist Tim Kliphuis. Aan-
vang: 14.30 uur, toegang: 15 
euro, studenten: 8 euro.

Divers
Dinsdag 11 januari
• Vaste planten die gedijen 
op zandgronden en blauw-
bloeiende planten.
Aanvang: 20.00 uur. Loca-
tie: De Blinkert, Rockaertshof 
66, Haarlem. Toegang gratis. 
Georganiseerd door Groei & 
Bloei Haarlem e.o.

Woensdag 12 januari
• Lezing over Koninklijk 
huis om 14.00 uur bij Vrou-
wennetwerk NvvH in ‘De 
Herberg’, Westerhoutpark 46, 
Haarlem. Entree: 2,50 euro.
Meer informatie: 023-5477486.

Dinsdag 18 januari
• Filosofisch café Haar-
lem over ‘Maakbaarheid 
van de mens: zijn er morele 
grenzen?’ Op alle fronten lij-
ken de marges van wat ‘nor-
maal’ is smaller te worden. Dat 
roept vragen op over de effec-
ten van ons technisch kunnen, 
over sociale druk en de maak-
baarheid van de mens, over de 
waarde van diversiteit en, uit-
eindelijk, over de visie op het 
goede leven. Presentatie door 
arts en filosofe Maartje Scher-
mer. Aanvang: 19.45 uur in de 
Remonstrantse Kerk aan de 
Oranjekade 1, Haarlem. En-
trée 5,- euro/studenten 3,-  
euro. www.kerkpleinhaarlem.
nl/remvvh/

Heemstede/
Bennebroek

Exposities
Donderdag 6 januari 
t/m dinsdag 1 februari
* Expositie Frank Stolk met 
popart in het voormalig ge-
meentehuis van Bennebroek. 
Open: maandag t/m vrijdag 
8.30uur - 12.30 uur en woens-
dagmiddag van 13.30 - 16.30 
uur.

T/m vrijdag 13 januari
• Expositie ‘Braille in kleur’ 
in Casca, theater De Luifel aan 
de Herenweg 96 in Heemste-
de. Voor openingstijden:
www.theaterdeluifel.nl 

Tot en met 29 januari
• Florian van Rooij expo-
seert in Burgerzaal Raadhuis 
Heemstede. Abstract werk. 

Muziek
Zondag 9 januari
• Nieuwjaarsconcert 
Heemsteedse Kunstkring 
in Oude Kerk: Gipsy Jazz met 
het Basily Septet. Aanvang: 
14u. Info secretariaat: 023-
5281348.  

• Koffieconcert Podium Ou-
de Slot met drie laureaten 
van het Prinses Christina 
Concours. Vanaf 11.15 uur 
staat de koffie klaar. 
Aanvang concert 12.00 uur. 
Ringvaartlaan, Heemstede. 
Toegang: 13,50,- euro / 11,00 
euro vriendenprijs. Reserveren 
kaarten 06-13133626 of www.
podiumoudeslot.nl. 

Zondag 16 januari
• Liefde in gedichten en 
muziek, theeconcert in 
de Oude Kerk aan het Wil-
helminaplein te Heem- 
stede.
Aanvang is 15.00 uur. Toe-
gang: deurcollecte. Na afloop 
versnaperingen in het naast-
gelegen Pauwehof.

Theater
Vrijdag 7 januari 
• Voorstelling ‘Veronica be-
sluit te sterven’ in Theater de 
Luifel,  Herenweg 96, Heem-
stede. Aanvang: 20.15 uur. 
Entree: 17,50 euro. CJP/65+ 
16,50 euro. Kaartverkoop bij 
de Luifel en telefonisch reser-
veren via theaterlijn: (023) 548 
38 38. 

Divers
Vrijdag 7 januari
• Lezing vrijmetselarij, Tref-

Agenda
Cultuur

puntcafé Bennebroek. Zaal 
open: 20u. Toegang gratis.

Woensdag 12 januari
• Culturele Kring Benne-
broek organiseert presen-
tatie over expeditie pyg-
meeën in ‘t Trefpunt, Akonie-
tenlaan 1 te Bennebroek. De 
zaal is vanaf 19.30 uur open. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang: 
5 euro.

Vrijdag 14 januari
• Expedities Amazone: ei-
landen in de mist, Groei & 
Bloei Bennebroek. Locatie: 
Het Trefpunt van de Protes-
tantse Kerk, Akonietenplein 
in Bennebroek, aanvang 20.00 
uur. De entree is gratis.

Zondag 16 januari 
• Grote vlooienmarkt in 
sportcentrum Groenendaal 
aan de Sportparklaan 16. Van 
9.30 tot 16.30 uur. Entree: 2 
euro per persoon. Kinderen 
t/m 11 jaar en onder begelei-
ding gratis toegang. Info: or-
ganisatieburo MIKKI, 0229-24 
47 39. Of www.mikki.nl.

Regio
Exposities

Januari en februari
• Fototentoonstelling ‘de 
Upside van Down’ in Spaar-
ne Ziekenhuis Hoofddorp. Fo-
to’s van Eva Snoijink.

Donderdag 6 t/m
zondag 23 januari
• Het Vrouwelijk Model. Ex-
positie in De Waag, Spaarne 
30, Haarlem. Openingstijden: 
donderdag  t/m zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. 
Zie ook www.shadowsand-
highlights.nl en www.kzod.nl

Vrijdag 7 januari
t/m zondag 13 februari
• Abstract expressionis-
tische kunstwerken van 
Henny Beenders en Ly-
dia van de Staak in Galerie 
Kunst 2001 te Badhoevedorp. 
Snelliuslaan 35 Badhoeve-
dorp. Openingstijden: vr, za, zo 
13–17u.

Vrijdag 7 januari
t/m eind maart
• Schilderijenexpositie Net-
ty Uijtendaal en Jan Smakman 
in Bibliotheek Noord, Plane-
tenlaan 170, Haarlem. Gratis 
toegankelijk tijdens openings-
tijden. Kijk voor meer informa-
tie op www.sbhaarlem.nl.

T/m zaterdag 8 januari
• ‘Vogellied en andere 
deuntjes’, kustenaars die 
zich hebben laten inspi-
reren door flora en fauna. 
Kunstcentrum Haarlem, Ge-
dempte Oude Gracht 117-121. 
Informatie: 023-5327895.

T/m zondag 30 januari 
• Water wiegt stilte, nieuwe 

Buurtactiviteiten De Glip
Heemstede - In wijkontmoe-
tingspunt de Princehof wor-
den in januari weer buurtactivi-
teiten voor de bewoners van de 
wijk De Glip georganiseerd. Op 
de donderdagochtenden van 6, 
13, 20 en 27 januari van 10.00-
12.00 uur kunnen belangstellen-
den elkaar ontmoeten. Er is te-
gen betaling een kopje koffie of 
thee, u kunt vrijblijvend binnen-
lopen, voor een praatje, spelle-
tje of meedoen aan een aange-
boden activiteit in de creatieve 
hoek, iedere week zal dit een an-
dere activiteit zijn. 
Op 6 januari: koffie, praatje, spel-
letjes, leestafel, creatieve hoek. 
Op 13 en 27 januari idem; op 
20 januari is er een presentatie 

over de kerk op de Grote Markt 
in Haarlem. Entree: 1,50 euro. 
Eén keer per maand staan vrij-
willigers uit de wijk achter de 
bar om bewoners uit de wijk te 
voorzien van koffie of thee, een 
frisje of iets sterkers. De bewo-
ners kunnen een praatje maken 
maar ook is er gelegenheid om 
een spelletje te doen. Deze ac-
tiviteit speelt zich af op de dins-
dagavonden van 20-22 uur.
De wijkagent heeft aangeboden 
op deze avonden even binnen te 
lopen. In de maand januari zijn er 
geen kinderactiviteiten. Tijdens 
de activiteiten staat er een prik-
bord waarop bewoners hun bu-
renhulp aanbod, of burenhulp-
vraag kunnen opprikken.

Nieuwjaarsconcert Kunstkring
Heemstede – Zondag 9 janua-
ri luidt de Heemsteedse Kunst-
kring het nieuwe jaar in met een 
feestelijk nieuwjaarsconcert in 
de Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein te Heemstede. Dit-
maal treedt op het Basily Septet. 
Basily staat bekend om haar ei-
gen interpretatie van instrumen-
tale gipsy jazz. Begonnen als pu-
re navolgers van de Hot Club de 
France, heeft Basily zich ontwik-
keld tot een formatie met een 
geheel eigen identiteit met tradi-

tionele en Spaanse zigeuner in-
vloeden. Het concert begint om 
14.00 uur (de kerk is open vanaf 
13.30 uur). Na het concert wordt 
in de Pauwehof (naast de Oude 
Kerk) het glas geheven op het 
nieuwe jaar. Voor leden van de 
Heemsteedse Kunstkring is het 
concert gratis.Voor niet-leden is 
de entree 10 euro (incl. nieuw-
jaarsdrankje). Voor informatie 
over het lidmaatschap van de 
Heemsteedse Kunstkring belt u 
naar tel. 023-5281348.

Hoe denken vrijmetselaars?
Bennebroek - Op vrijdag 7 ja-
nuari luidt het Trefpuntcafé 
het nieuwe jaar in met een le-
zing over vrijmetselarij. Beken-
de Haarlemse vrijmetselaar Jaap 
van Dam een inkijkje geven in 
het wezen van dit genootschap 
en ongetwijfeld veel vragen kun-

nen beantwoorden. Of hij ge-
heimen kan onthullen zullen de 
bezoekers van dit Trefpuntca-
fé aan den lijve ondervinden... 
Zaal open om 20.00 uur. Aan-
vang: 20.30 uur. Toegang is gra-
tis.  Voor consumpties wordt een 
vergoeding gevraagd. 

Xi je!
Bennebroek – Van donderdag 6 
januari tot en met dinsdag 1 fe-
bruari exposeert Frank Stolk met 
zijn werk in het voormalig ge-
meentehuis van Bennebroek.
Zijn stijl is kracht in eenvoud. De 
richting pop art. Krachtige kleu-
ren en vormen. Met zijn schilde-
rijen en objecten wil hij mensen 
blij maken. Soms wat ironie en 
humor. Hij maakt regelmatig ge-
bruik van commerciële materia-
len en objecten uit het leven van 
alledag. In zijn schilderijen ziet 
men vervreemding door herha-
ling en vervreemding door ver-
groting. De beeldende middelen 
worden soms net zo gebruikt als 

bij reclame, film, televisie, affi-
ches en strips. Een collageachtig 
uiterlijk, zowel in twee- als drie-
dimensionale beelden. ‘Ready 
mades’: kant-en-klare, bestaan-
de voorwerpen worden aange-
past. Bekijk ook eens de websi-
te www.frankart.nl De openings-
tijden zijn maandag t/m vrijdag 
08.30 – 12.30 uur en woensdag-
middag van 13.30 – 16.30 uur.

Protestantse gemeente Heemstede
Heemstede - Zondag 9 januari: Oude Kerk: 10.00 u. ds. Arie Molen-
dijk, met kinderkring en crèche; Kennemerduin: 10.30 u. ds. Jan van 
Selms; Pinksterkerk: geen dienst.

Hervormde Gemeente Bennebroek
Bennebroek -  Diensten PKN, Binnenweg 67, Bennebroek:
9 januari 10:00 uur ds. W.M. Schinkelshoek.



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,  (tussen 
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
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.

Woensdag 5 januari 

Kerstboomverbranding 

Vorige week ontving u als inwoner van 

Heemstede de nieuwe afvalkalender voor 

2011. Net als in voorgaande jaren krijgen 

gebruikers van grijze rolemmers een 

speciale rolemmersticker bij deze afval-

kalender.

Een groot aantal inwoners van 

Heemstede heeft een verkeerde of zelfs 

geen sticker ontvangen. De Meerlanden 

geeft via haar website aan dat de pro-

ducent fouten heeft gemaakt bij het 

verzendklaar maken van de kalenders en 

stickers. 

Wanneer u een verkeerde of geen sticker 

Geen sticker voor rolemmer ontvangen? 

Neem contact op met De Meerlanden!

Inwoners van Heemstede worden 

van harte uitgenodigd om tijdens de 

maandelijkse inloopochtend langs 

te komen bij burgemeester 

Marianne Heeremans. 

De eerstvolgende inloopochtend 

vindt plaats op vrijdag 7 januari 

van 10.00 tot 12.00 uur.

U kunt vrij inlopen, dus zonder 

afspraak, om van gedachten te 

wisselen met de burgemeester over 

ontwikkelingen in Heemstede. 

Inloopochtend 

burgemeester 
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de Vrijheidsdreef op 5 januari 2010 van 18.00 

tot 22.00 uur afgesloten voor autoverkeer. 

Vanavond, woensdag 5 januari worden 

vanaf ongeveer 19.00 uur de ingeleverde 

kerstbomen in Heemstede verbrand op 

het trapveldje aan de Vrijheidsdreef. 

Tot 18.00 uur kunnen er nog bomen 

ingeleverd worden bij het trapveldje aan 

de Vrijheidsdreef.

De trekking van de loterij vindt plaats om 

18.45 uur en wordt verricht door wethouder 

Jur Botter. Na de trekking (± 19.00 uur) begint 

de verbranding van de ingezamelde kerst-

bomen.Jachthoornblazersgroep ’t Panneland 

zal het geheel muzikaal opluisteren. De 

vrienden van de kinderboerderij Heem-

stede schenken (gratis) warme chocolade-

melk. Gewonnen prijzen kunnen direct na 

de trekking worden afgehaald bij de 

brandweer op het trapveldje. 

Afsluiting Vrijheidsdreef

In verband met de kerstboomverbranding is 

•  Wijzigingen afvalinzameling met 
ingang van 2011

•  Tips bij gladheid

•  Regelingen op overheid.nl

In deze HeemstedeNieuws o.a.:

heeft ontvangen, verzoeken wij u dit te 

melden bij de afdeling Publieksinformatie 

van De Meerlanden. Dit kan:

- Telefonisch, via (0297) 381 717 (maan-

dag t/m vrijdag 08.30 - 16.30 uur) 

- Per e-mail: pi@meerlanden.nl (o.v.v. onder-

werp: Sticker rolcontainer Heemstede)

De Meerlanden zorgt ervoor dat u zo snel 

mogelijk een nieuwe, juiste sticker ont-

vangt. Het is de bedoeling dat u deze 

sticker direct plakt op het deksel van de 

grijze rolemmer. In 2011 moeten de grote 

rolemmers met een inhoud van 240 liter 

voorzien zijn van een groene sticker. De 

kleine rolemmer heeft een rode sticker 

nodig. De stickers met barcode vormen 

een controlemiddel dat onder andere in-

formatie geeft over het adres waartoe de 

rolemmer behoort.

In januari 2011 worden alle aangeboden 

grijze rolemmers die nog geen juiste 

sticker hebben, voorzien van een geel 

waarschuwingslabel. Op dit label staat 

het verzoek om alsnog de aangeboden 

sticker aan te brengen. Vanaf 31 januari 

2011 worden grijze rolemmers die niet 

voorzien zijn van een juiste sticker niet 

meer geleegd. 

De gemeente 

Heemstede 

wenst u een 

gelukkig en 

gezond 2011!

Houders van een invalidenparkeerkaart 

kunnen wel op de Vrijheidsdreef parkeren. 
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Meldpunt overlast

Op 5 november 2010 heeft de gemeente-

raad ingestemd met een aantal wijzigingen 

op het gebied van afvalinzameling. Met 

ingang van 1 januari 2011 gelden de 

volgende regels:

Beperken aanbod hoeveelheid 

grofvuil

Inwoners van Heemstede mogen jaarlijks 

tot een maximum van 3 m� grofvuil per 

adres gratis afl everen bij de milieustraat. 

Wanneer deze hoeveelheid wordt over-

schreden, wordt € 40 per m� in rekening 

gebracht. 

Wanneer u afval komt brengen wordt altijd 

minimaal een halve kuub geregistreerd. 

De volgende stoffen vallen niet onder de 3 

m�-regeling en blijven gratis:

- groente-, fruit-, en tuinafval; 

- grof tuinafval; 

- papier en karton; 

- glas; 

- plastic verpakkingsafval; 

- textiel en schoeisel; 

- klein chemisch afval; 

- wit- en bruingoed.

Invoeren tarief ophalen grofvuil

U kunt er ook voor kiezen het grofvuil 

thuis te laten ophalen. Het thuis laten op-

halen van grofvuil is niet langer gratis. U 

betaalt altijd € 20 voor de rit (voorrijkosten).  

Het grofvuil wordt 1 maal per 2 weken in-

gezameld. U bent dus voordeliger uit als u 

het grofvuil zelf wegbrengt.

Wanneer u grof vuil, wit- en bruingoed of 

grof snoeiafval wilt laten ophalen dient u 

contact op te nemen met De Meerlanden. 

Dit kan telefonisch (0297) 381 717,  maar 

u kunt ook online een afspraak maken. 

Bij het maken van de afspraak wordt u 

gevraagd hoeveel m� afval u aanbiedt. 

De hoeveelheid aangeboden afval telt 

namelijk ook mee voor de 3 m� regeling. 

De defi nitieve administratie wordt gedaan 

door de ophaaldienst. Er wordt altijd mini-

maal 1 m� geregistreerd.

De Meerlanden zal u vragen om thuis 

te zijn op het moment dat zij langskomen. 

Zij kunnen u aangeven welk dagdeel 

(ochtend of middag) ze bij u langskomen. 

Wanneer de gemelde hoeveelheid afwijkt 

van dat wat wordt aangeboden, wordt 

er aangebeld om het afhaalbewijs te 

tekenen. 

Wanneer u niet thuis bent geldt de 

registratie van de ophaaldienst.

Het is dus belangrijk dat u er op let dat er 

niets extra wordt bijgeplaatst, aangezien 

dit kan leiden tot een overschrijding van 

het maximum van 3 m� grofvuil per adres 

per jaar. 

De rekening voor het ophalen van het grof 

vuil (en eventueel de kosten voor de over-

schrijding van de 3 m� regeling) worden 

achteraf in rekening gebracht. U ontvangt 

hiervoor een factuur van De Meerlanden.

Wijzigingen afvalinzameling 

met ingang van 2011

Hoeveel is een kuub?

Een m� (kuub) is 1 meter breed, 1 

meter diep en 1 meter hoog. Als vuist-

regel kunt u aanhouden dat een drie-

zitsbank ongeveer één kuub is.

Stopzetten takkenronden

De tweejaarlijkse takkenronde voor 

grof snoeihout vervalt. Grof snoeihout 

en takken kunnen gratis worden af-

geleverd bij de milieustraat of als grof-

vuil (betaald) thuis worden opgehaald. 

Grof tuinafval telt niet mee voor de 

3 m�-regeling. 

Tips bij gladheid
De winter lijkt zich weer even terug te trekken en de problemen met gladheid spelen op 

dit moment daarom gelukkig niet zo. Maar tijdens de voorbije vorstperiode hebben we u 

opgeroepen ook uw eigen huis-tuin-en-keuken-tips met ons te delen en die tips willen we 

u niet onthouden. In de reacties die op deze oproep zijn binnengekomen zit één duidelijke 

rode draad. Veel mensen doen een beroep op alle inwoners: laat iedereen zorgen dat de 

stoep voor het eigen huis begaanbaar is. En help buren die hiertoe zelf niet fysiek in staat zijn. 

Uiteraard doet de gemeente haar best de doorgaande wegen sneeuw- en ijsvrij te 

houden.

In de lokale regelgeving staan alle beleids-

regels, regelingen en verordeningen. In 

verordeningen legt de gemeente al-

gemeen verbindende voorschriften vast. 

Algemeen verbindende voorschriften 

zijn regels die voor iedereen gelden. Elke 

gemeente kent tientallen verordeningen. 

Sinds 24 december 2010 is de 

Heemsteedse regelgeving te raadplegen via 

www.overheid.nl (lokale regelingen). Deze 

databank bevat actuele en historische 

teksten van regelingen die gelden voor 

gemeenten, provincies en waterschappen. 

Dat alle gemeenten hun eigen regel-

geving op deze landelijke voorziening 

raadpleegbaar maken, is een een wet-

telijke plicht die sinds 1 januari 2011 geldt. 

U vindt de regelgeving via www.heemstede.nl 

> politiek & bestuur > lokale regelgeving. U 

kunt ook rechtstreeks naar  www.overheid.nl, 

Lokale regelingen (onder: Overheids-

informatie) en een Heemsteedse postcode 

intikken (bijv. 2100).

Registratie Kinderopvang

Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken wij bekend dat per 

1 november 2010 de gastouderopvang A.N.M. Snoeks-Lohman op het adres Overboslaan 

17 te Heemstede met uniek registratienummer 774744170 op eigen verzoek uit het 

Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd.

Regelingen op overheid.nl

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het mel-

den van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld 

vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast

Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het 

meldpunt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u 

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de 

politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de 

overlast structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, 

neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding dan 

afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl

Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt 

overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhande-

ling. Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het 

meldnummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het week-

einde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Gemeentegids online?

www.heemstede.nl
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Kapvergunning

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 on-

dertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en 

de reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 

aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzageleg-

ging, 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 aan-

tekenen 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 beroep-

schrift binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 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 beroepschrift moet zo mogelijk 

een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

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). 

Serviceloket Begraafplaats

Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven zijn op een efficiënte en praktische 

manier te regelen aan het Serviceloket Begraafplaats.

Nabestaanden kunnen aan dit loket informatie opvragen en de brochure over de begraaf-

plaats verkrijgen. Deze brochure is ook te downloaden vanaf www.heemstede.nl. 

Daarnaast is het mogelijk om ook buiten openingstijden een digitaal informatiepaneel te 

raadplegen met daarop een overzicht (dat u kunt uitprinten) waar graven gelegen zijn en 

hoe men er naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van hoofdingang) is geopend op werkdagen van 

09.00 tot 14.00 uur, telefoon (023) 528 03 76 (bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), fax: 

(023) 547 98 58, e-mail: begraafplaats@heemstede.nl. De begraafplaats is toegankelijk 

van zonsopkomst tot zonsondergang.

Loket Heemstede

Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk 

Loket Heemstede aan het Raadhuisplein 1. 

Of het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 

uur kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede

Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 

van 09.00 tot 13.00 uur.

Uitschrijving GBA

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak 

gaat dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonder-

zoek, waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van 

de verhuizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon 

niet te traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon 

“met onbekende bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA). Dit betekent dat iemand dan ook formeel niet meer op dat 

adres staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument 

of rijbewijs bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt 

kan worden van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, 

de AOW gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing 

gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende personen per 

14-12-2010 met onbekende bestemming uit te schrijven:

S. Engelbrecht, geboren 29-04-1983, Herenweg 21 C

S. Adams, geboren 07-08-1976, Herenweg 21 C

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekend-

making hiervan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college 

van burgemeester en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). 

Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening aan-

vragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

Agenda’s en 

verslagen van de gemeenteraad?

www.heemstede.nl

Er is een kapvergunning verleend voor:

Het kappen van 1 populier op het perceel 

Scheldelaan 5, kadastraal bekend 

gemeente Heemstede Sectie B. 07031, 

omdat de boom te groot is geworden voor 

zijn directe omgeving.

Aan deze kapvergunning is op basis 

van artikel 4:10d van de APV het volgende 

bijzondere vergunningsvoorschrift ver-

bonden:

- De vergunning is pas van kracht een 

week nadat de beroepstermijn is verlopen. 

Indien gedurende de beroepstermijn een 

verzoek om voorlopige voorziening is 

gedaan, wordt de vergunning niet van 

kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het besluit en de bijbehorende stukken 

liggen vanaf 5 januari 2011 zes weken ter 

inzage in de hal van het raadhuis aan het 

Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit 

beroep aantekenen bij de rechtbank Haarlem.




