
“Dit is kater Joep”, vertelt Josien Ryan uit de Joke Smitlaan. 
“Joep houdt erg van buiten zijn, de hele dag in en uit weer naar 
buiten..”, gaat Josien verder. “Maar Joep is ook een vrijdoos, 
erg aanhankelijk. ’s Avonds als ik achter de computer zit, zit 
hij op de stoel achter mij en voor het contact hangt hij dan met 
zijn voorpoten over mijn stoel. De stap erna is meestal dat hij 
in mijn nek hangt!”.
Dit was écht de voorlopig laatste aflevering van het dier van 
de week. Vanaf volgende week ‘winterfoto’s op deze plaats. 
Heeft u een mooi exemplaar, mail die door naar
redactie@heemsteder.nl

Camplaan 35      2103 GV Heemstede      Tel. 023-5285858      Fax 023-5295407 5

Voor het
OFFiCiële
GemeenTe

nieuws 
HeemsTede

zie achterpagina
of kijk op 

www.heemstede.nl

9 januari 2008

Kleurrijke Nieuwjaarsreceptie
Heemstede – De Nieuwjaarsreceptie van gemeente Heemstede werd goed bezocht, hoewel er min-
der mensen leken te zijn dan vorig jaar. Toch was de kantine in het gemeentekantoor goed gevuld met 
vertegenwoordigers uit politiek, verenigingsleven, maatschappelijke instellingen en diverse clubs, zo-
als is te zien op de foto. Gezellige mensen daar bij scoutinggroep WABO, dat zie je zo! Ook zij kwamen 
burgemeester Marianne Heeremans een goed 2008 wensen. Verderop in deze krant een compleet 
verslag van de receptie waarop radioman Simon Paagman werd onderscheiden voor zijn tomeloze inzet 
voor het lokale radiostation.

Heemstede - Marian Marcelis 
werkt dit jaar 40 jaar in het on-
derwijs. Ze is woonachtig in 
Heemstede maar werkt 26 jaar 
op de IJwegschool in Hoofd-
dorp. Voor Marian werd vorige 
week een feestje gehouden door 
de school. Zo werd ze door al-
le kinderen toegezongen en het 
bestuur overhandigde haar een 
mooie bos bloemen. En er was 
nog een grote verrassing: een 
straatnaambordje dat werd ont-
huld met haar naam er op: juf 
Marian patio. Natuurlijk geen 
feest zonder gebak, ook daaraan 
was gedacht. Kortom, een mooi 
feestje voor Marian. 

Heemsteedse
Marian Marcelis

40 jaar in     
   onderwijs!

Foto’s Ria vd Ploeg

5.50
 

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

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

r

Runder-
gehakt

2X 500 GRAM

Podium Oude Slot
Woensdag 23 januari 2008 / 20:15 uur

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

Larissa Groeneveld, cello
Ernst Reijseger, cello

Frank van de Laar, piano

Het Oude Slot
ingang Ringvaartlaan 

HeemstedeEen muzikaal avontuur!

Raadhuisstraat 67, Heemstede
Tel. 023-547 46 45
www.petergrajer.nl

ZATERDAG 
OPEN

Geen kRAnt
0251-674433

Het winterprogramma van
Komende weken beginnen bij Casca allerlei (nieuwe) 
activiteiten. Voor volwassenen, senioren, kinderen en 
jongeren. Kijk in onze jaarbrochure. Surf naar onze website:  
www.casca.nl Bel voor onze folder:  (023) 5 48 38 28 of 
kom langs in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.

DIER VAN DE WEEK
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LET Op!
Nadrukkelijk maken wij u er 
op attent, dat door ons in deze 
krant geproduceerd adverten-
tie-, foto-, en / of tekstmateriaal 
NIET beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook NIET per 
e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de 
Uitgever!

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Snuffelmarkt in Groenendaal
Heemstede - Op zondag 13 januari is er van 10 tot 16 
uur een grote snuffelmarkt in sportcentrum Groenendaal 
Heemstede. Veel standhouders bieden bruikbare artike-
len en de meest uiteenlopende spullen aan. Je kunt het 
zo gek niet opnoemen of men kan het aantreffen: glas, 
aardewerk, porselein, tin, instrumenten, machines, meu-
bels, zeldzame boeken, verlichting, kleding, verzamelar-
tikelen, enz.  Organisator Mikki verwacht veel bezoekers, 
die gezellig komen rondstruinen op deze populaire snuf-
felmarkt. De volgende markt is op 24 februari 2008. Kom 
gezellig even snuffelen.

Leuk snuffelen in sportcentrum Groenendaal
op zondag 13 januari.

‘Radioman’ Simon Paagman gehuldigd

Heemstede - Wie kent hem 
niet? Simon Paagman, de op-
richter en drijvende kracht ach-
ter Radio de Branding. Als ma-
nager van voormalig topsurfer 
Stefan v.d. Berg, zat het orga-
niseren hem in het bloed, maar 
ook het leggen van contacten 
ging Simon gemakkelijk af. Ge-
zegend met een prachtige ra-
diostem verbond hij zich als vrij-
williger aan de Ziekenomroep. 
Vanuit deze omroep is door toe-
doen van Simon Paagman uit-
eindelijk Radio de Branding ont-
staan. Gedurende 41 jaar heeft 
hij in verschillende functies de 
Branding in de ether gehou-

den. 21 Jaar lang was hij voor-
zitter van deze omroep. Het wel 
een wee binnen onze gemeente 
kwam in zijn programma’s rijke-
lijk aan bod. Vooral de politiek 
had zijn grote belangstelling en 
vele bekende Heemsteedse po-
litici waren bij hem te gast. Daar 
bleef het niet bij, grote namen 
uit de Nederlandse muziek en 
theaterwereld werden in de pro-
gramma’s van Simon geportret-
teerd of aan een kruisverhoor 
onderworpen.
In de afgelopen 41 jaar kwam 
het bestaan van het radiostation 
regelmatig in gevaar, maar keer 
op keer was het Simon Paag-

Sophie en Sanderijn: 
Wij hebben er tien!

Heemstede - De Kerstboomverbranding is een jaarlijks hoog-
tepunt voor de jeugd. Niet vreemd dus als u de afgelopen da-
gen jongens en meisjes met kerstbomen heeft zien slepen. Zoals 
Sophie en Sanderijn op de foto. Zij hadden maandagmiddag al 
tien exemplaren op sleeptouw!

man die de zender via acties en 
veel lobbywerk in de lucht wist 
te houden. Dit alles was voor het 
gemeentebestuur de aanleiding 
om hem tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie van maandagavond jl. uit-
voerig te huldigen en daarmee 
blijk te geven van de waardering 
voor al zijn werk. Er zijn perio-
den geweest waarin het voort-
bestaan van de zender onder-
werp was van discussie binnen 
de politiek. Deze avond maakte 
duidelijk dat Radio de Branding 
niet meer weg te denken valt uit 
Heemstede, een kroon op het 
werk van Simon. Naast zijn pro 
deo werk voor ‘zijn’ radiostation 
is Paagman druk met het stimu-
leren van de bedrijvigheid in de 
regio als voorzitter van Meer-
Business. Ook in de gemeente 
Zandvoort duikt hij regelmatig 
op bij de organisatie van mani-
festaties. Sport heeft zijn grote 
interesse, waarbij de Haarlems 
Dagbladcup op zijn jaarlijkse in-
zet kan rekenen. 

Duimschroeven
Simon zelf is wars van eerbe-
toon aan zijn adres, maar het 
gebaar van het gemeentebe-
stuur werd door hem zichtbaar 
gewaardeerd. Zijn directe bena-
dering van mensen en het po-
neren van zijn eigen mening is 
zijn handelsmerk geworden. Si-
mon heeft besloten zijn inten-
sive betrokkenheid bij de radio 
af te bouwen en heeft de leiding 
inmiddels aan anderen over ge-
dragen.  Wel zal hij op gezette 
tijden presentaties blijven ver-
zorgen, zeker in de aanloop naar 
de volgende verkiezingen zal hij 
de studio bemannen om de lo-
kale politici de duimschroeven 
aan te draaien. Met enige regel-
maat zal hij ook het programma 
familie-editie op zaterdagmor-
gen blijven presenteren.

De Heemsteder wenst Simon 
Paagman nog vele mooie radio-
jaren toe.
Eric van Westerloo
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Nieuwe expositie Kunstbedrijf
Heemstede - Vanaf 9 januari is er een nieuwe expositie in gale-
rie Het Kunstbedrijf met een vijftal kunstenaars. Het zijn: Theo Lig-
thart - groot abstact werk, Marthe Nso- Kunstenares uit Kameroen, 
kleurijkwerk, Erik-jan Vaandering - monumentale schuilderijen ge-
abstraheerd, Anneke van rijs - bronzen beelden en Monique Dukker 
- landschappen abstract.
De openingstijden van de expositie zijn woensdag t/m vrijdag 13.00 
-17.00 uur zaterdag 13.00 - 16.00 uur. En op afspraak. T 023 5474499. 
Meer info op: www.hetkunstbedrijf.nl 
Het Kunstbedrijf vindt u aan de Raadhuisstraat 56a.

Oud Internationals zien 
HBC-G van HFC winnen
Heemstede - Als voorproefje 
van de traditionele Nieuwjaars-
wedstrijd HFC–Oud Internatio-
nals waren dit keer de G-teams 
van HFC en HBC uitgenodigd. 
Een selectie van de HBC G-spe-
lers was daar wel voor te porren. 
Dus betraden Abdessalam, Ibra-
him, Frank, Maarten, Michael, 
Rick en Sebastiaan het terrein al 
vroeg. Jeroen van R. maakte als 
laatste het team compleet.

Carole Tate, de directeur van 
Cruyff Foundation, zette met een 
elegante aftrap beide teams in 
beweging. HBC maakte, geheel 

volgens de gewoonte, al binnen 
een minuut het eerste doelpunt. 
Een, al dan niet mooie, vrije trap 
belandde zo maar in het doel! 
Niet geheel onverwacht was 
HBC de bovenliggende partij. 
Met een regelmatige 5-0 begon 
men dan ook de tweede helft. 
De opdracht, er vooral voor het 
publiek een leuke wedstrijd van 
te maken, werd herhaald. Dat 
lukte ook heel goed. Het tal-
rijke publiek zag goed voetbal 
Zeker van HBC kant. Nog eens 
vijf doelpunten werden er ge-
maakt, met Ibrahim als topsco-
rer. Helaas voor de Haarlemse 

spitsen waren de Heemsteedse 
keepers en verdedigers te sterk 
voor ze. Een doelpuntje zat er 
dan ook niet in voor ze. In de 
afsluitende penaltyserie stop-
ten de keepers Frank en Abdes-
salam om en om de 11-meter 
trappen.

Even nog naar de kleedkamer en 
dan hand-in-hand met de Oud 
Internationals het veld op voor 
het volkslied en de nodige fo-
to’s. Een geweldige ervaring en 
een goed begin van een nieuw 
jaar. HBC is op de goede weg! 
Leo Holdorp

Heemstede – Op 2 januari, het 
is rond het vriespunt, twee mei-
den van twaalf stappen in een 
zeilboot en zeilen koelbloedig de 
Westeinder op. “Koud ? Koud is 
het op de noordpool”, zegt Fem-
ke Adamse uit Heemstede, één 
van de twee 12 jarige zeilsters. 
“We willen  goed scoren op het 
Europees zeilkampioenschap 
29-skiff in juli dit jaar in Medem-
blik. Dan moet je elk uurtje zei-
len dat kan.”

De meiden van het team FFskif-
fen hebben in december een 
boot en trainingen ter beschik-
king gekregen van hun sponsor 
Skiff. Doel is  om de relatief nieu-
we, supersnelle, zeilbootklasse 
in Nederland en internationaal 
op de kaart te zetten  Vanaf eind 
februari zal Pepe Bettini, wereld-
kampioen 29er uit Argentinië, 
de meiden intensief gaan trai-
nen. “Wij zijn het jongste team 
in Nederland. We zullen dus ex-
tra ons best moeten doen”, vult 
Fieke van Dijk aan. Fieke is het 
zeilmaatje van Femke.
In 2004 won Femke 10.000 euro 

in een ambitiecampagne van de 
ABN-Amrobank. Femke heeft 
toen haar eerste wedstrijdboot, 
een optimist, gekocht. Met het 
doel ooit wereldkampioen zeilen 
te worden.
“Volgens mij lig ik nog steeds 
aardig op schema! Die andere 9 
winnaars hebben allemaal al af-
gehaakt!
Het begint met ambitie was de 
leuze. Maar daarna komt door-
zettingsvermogen.” En dat heb-
ben deze meiden zeker. Deze 
week trainen ze bij de Zeilschool 
Aalsmeer. Na de voorjaarstrai-
ning in Zuid-Frankrijk verhuist 
hun boot naar de koninklijke 
jachthaven in Muiden. Iedereen 
die kennis wil maken met de 
klasse kan daar komen kijken 
of een stukje meevaren. “We ho-
pen dat de boot ook olympisch 
wordt, dus hoe meer bekend-
heid (en sponsors) hoe beter. 
Na wereldkampioen willen we 
natuurlijk olympisch kampioen 
worden,” lachen Femke en Fie-
ke. Hou ze maar in de gaten via 
de website www.skiff.nl of mail 
naar Femke@skiff.nl

Jubileumconcert (het 50e) bij Loek van der Meer in Heemstede
Heemstede - Het concert staat grotendeels in het teken van de musical. Medewerking is toegezegd 
door de bariton Nick Teunissen,een begrip in Almere. Hij studeerde af als Master in theaterwetenschap 
en heeft al jaren zangles, nu bij Jimmy Hutchinson. Nick heeft veel ervaring in musical/cabaretproduc-
ties. Hij gaat liederen en musical-duetten zingen met Dieke van Hoften uit Landsmeer. Zij heeft aan de 
theaterschool in Amsterdam een opleiding gevolgd in musical, zang, dans, en acteren. Zij heeft zang-
les bij Kirsten Schoetteldreier. Verder komt uit Haarlem de bekende klarinettist Jan van Leeuwen Het 
wordt een bijzonder programma. Laat u verrassen. Zaterdagavond 16 februari. Ontvangst om 20.00 uur 
en zondagmiddag(matinee) 17 februari. Ontvangst om 14.00 uur. 16 Euro incl. ’verzorging’. Informatie en 
boeking bij Loek van der Meer, JP Strijboslaan 1, tel. 5284495.

Heemsteedse Femke Adamse wil 
wereldkampioen worden

Zeilen

Oud-Internationals Dialezing over het beroemde 
tapijt van Bayeux

Bennebroek - De Culturele Kring Bennebroek presenteert haar 
bezoekers en leden een kijkje in de Engelse geschiedenis, ver-
beeld op het wereldberoemde tapijt van Bayeux. Hierover wordt 
op woensdag 16 januari in ’t Trefpunt aan het Akonietenplein 
een lezing met dia’s gepresenteerd. Deze gaat van start om 
20.00 uur. De zaal is al een half uur eerder open.

De slag bij Hastings is een van de grote keerpunten in de En-
gelse geschiedenis en is verbeeld op het wereldberoemde tapijt 
van Bayeux uit 1066. De opvolging van Edward de Belijder was 
een probleem:  hij was kinderloos. Edward  stuurde zijn schoon-
vader  Godwin in ballingschap en benoemde Willem van Nor-
mandië  tot zijn erfgenaam.  Harold  werd naar Normadië ge-
stuurd om die belofte aan Willem te bevestigen en tijdens zijn 
verblijf aldaar zou Harold trouw hebben gezworen  aan Willem. 
Althans, zo is de Franse versie van het gebeuren.
In Engeland zijn zij dat heel ander. Toen Godwin in 1053 stierf  
eiste  zijn zoon het graafschap Wessex op, waarop Willem be-
sloot Engeland binnen te vallen om zijn aanspraken op de troon 
veilig te stellen. In deze strijd vielen Harold en zijn broers  en 
kreeg Willem van Normandië de bijnaam Willem de Veroveraar.
Geen lid? Ook dan bent u van harte welkom. De entree is dan 
5,00 euro entree (pas 65+ 4,00 euro).
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Heemstede – De nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Heem-
stede op maandagavond werd druk bezocht door mensen met één 
belang. PB, Plaatselijk Belang! Wèl met uiteenlopende belangen. Za-
kelijk, cultureel, politiek, sportief, sociaal, kerkelijk en zoals burge-
meester Marianne Heeremans haar speech begon in haar eerste 
nieuwjaarstoespraak: “ik heb tijdens het inwerken uitgebreid ken-
nis gemaakt met veel aardige, enthousiaste, kritische, sportieve en 
vooral betrokken Heemstedenaren”. Die nu waren er maandagavond 
volop. Zij hoorden een uitgebreide speech van net geen 18 kantjes, 
waarin Marianne Heeremans, in toch maar in luttele minuten terug-
blikte en vooruitkeek.
Ze was eigenlijk al een vertrouwd gezicht op het kleine podium. 
Vooruitkijken naar maart als het verbouwde maar toch vertrouwde 
raadhuis weer betrokken gaat worden, zij het met een veranderde 
organisatie, die gaat werken op basis van een flexibel kantoorcon-
cept. Eenieder zoekt een vrije, beschikbare plek en de benodigde in-
formatie wordt digitaal geraadpleegd. Dat scheelt ruimte en men wil 
de dienstverlening verbeteren, waarbij logica het vertrekpunt moet 
zijn voor de dienstverlening, met andere woorden, “denken als de 
klant”. Een hoogtepunt in het afgelopen jaar vond zij de “Dag van 
de Dialoog”. Simpel en doeltreffend waar mensen die elkaar niet 
zo gauw zouden ontmoeten, in kleine kring ervaringen uitwisse-
len, waardoor begrip voor elkaar ontstaat. Over jongeren is zij be-
zorgd over het overbrengen van burgerschap op generaties na ons. 
Scholen mogen nooit de verantwoordelijkheid en zorg van ouders 
overnemen. Dat niet alle ouders dit beseffen bleek vorig jaar toen 
ouders van jongeren uitgenodigd werden om de overlast bij de 
speelplek aan de Roosje Voslaan te bespreken. Op een enkele uit-
zondering kwam er geen ouder opdagen!

Terugblik
Grote en kleine wetenswaardigheden die nog vers in het geheugen 
liggen, zijn al geschiedenis geworden. Per maand somde zij beteke-
nisvolle momenten op als het samenwerkingsverband “ Gemeente-
belastingen Kennemerland Zuid waarbij u bijvoorbeeld door Bloe-
mendaal een beschikking Gemeentebelasting Heemstede toege-
stuurd krijgt. De opvolging van wethouder Nera Otsen door Sjaak 
Struif. De lintjesregen in april en de start van de bouw van de nieu-
we woonwijk Vogelpark.  In december ging de raad akkoord met de 
fusie tussen de Stadsbibliotheek Haarlem en de Openbare Biblio-
theek Heemstede. 

Goede wensen
Burgemeester Heeremans wenst Heemstede vanharte:
-  Dat we ons blijven realiseren dat wij Heemstede met elkaar delen en 

dus met elkaar belangrijke klussen moeten klaren.
-  Dat daarbij nieuwsgierigheid naar het onbekende kan rekenen op 

een gastvrij onthaal.
-  Dat onvervulde wensen ons blijven inspireren.
-  Dat excelleren de norm is voor onze gezamenlijke prestaties en dat 

fouten mogen worden gemaakt zolang ervan wordt geleerd.
-  Dat wij thuis niet meer de telefoon hoeven op te nemen voor call-

centers met ongevraagde financiële adviezen of abonnementen. 
-  Dat er voor de reizigers onder ons elke dag een zitplaats is in de 

trein die op tijd rijdt en dat het voor de fietsers nooit regent.
-  Dat met familie en vrienden alle sores kunnen worden overleefd.
-  Dat onze dagdromen alleen vervliegen als dat ook voor de nacht-

merries geldt.
-  En natuurlijk dat geluk, liefde en gezondheid 2008 tot een prach-

tig jaar maken!
Ton van den Brink

Nieuwjaarsreceptie gemeente gezellige bijeenkomst van 
                                                    Plaatselijk Belang

Dichtstorten
De Heemsteedse dichter Bart Jonker, geboren in 1969, publiceer-
de zijn gedichten voor het eerst in de verzamelbundels `Verborgen 
dichters in Heemstede`, uitgegegeven door de Openbare biblio-
theek van Heemstede. In 2002 verscheen zijn bundel ´Onvoltooid 
verlangen´. Zijn dicht kenmerkt zich door vrije versvormen geinspri-
reerd door de `Vijftigers`. Op dit moment werkt Bart aan zijn bun-
del `Ontgrenzing` die naar verwachting ergens in 2008 moet gaan 
uitkomen. Bart verblijft graag in Italië, het land waar zijn inspiratie 
deels door gevoed wordt. Hij dicht daarom af en toe in het Italiaans 
en tevens in het Frans. Vanaf deze week zal in de ̀ Heemsteder` in de 
rubriek `Dichtstorten´ regelmatig een gedicht van hem verschijnen. 
Hieronder twee liefdesgedichten uit `Ontgrenzing`.

Triomf
Wappert een trui

vergenoegd in de wind
strijkt bladeren ineen

eensgezind

Was de dag zo mooi
slaat ´s avonds kou
haar handen ineen

Mijn trui om je heen

langzaam waait mijn liefde weg 

Wijn
rood
rijpt 

vergist
in liefde 
voor jou

alles
naar de kelder

tot ´t jaar
aanbreekt
gedronken
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Muziekcursussen en kinderkoor 
bij Muziekcentrum

Heemstede - In januari starten 
nieuwe muziekcursussen voor 
kinderen in Heemstede.
Het Heemsteeds Kinderkoor: 
voor groep 6 t/m 8: In dit koor 
ga je swingende liedjes zingen 
in alle talen en stijlen en twee-
stemmig zingen. Aandachts-
punten in de cursus: stemvor-
ming, houding en performance. 
Ook kan je zelf liedjes inbren-
gen. Twaalf lessen op woensdag 
14.30 - 15.30 uur, vanaf woens-
dag 23 januari.
Op woensdagmiddag start de 
cursus Muziek en beweging voor 
4 en 5 jarigen. Kinderen maken 
kennis met bewegingsmogelijk-
heden, muziek en instrumenten: 
luisteren naar muziek en erop 
dansen en bewegen, liedjes zin-
gen en spelen op eenvoudige in-
strumenten. De cursus bestaat 
uit 12 lessen van 45 minuten, 
vanaf woensdag 23 januari.
Muziekoriëntat ie-cursussen 
(AMV) voor 6 t/m 9 jarigen: Spe-
lenderwijs muziek voor kinde-
ren uit groep 3 en Muziekont-

dekkingsreis voor kinderen uit 
groep 4 en 5. De kinderen gaan 
op speelse wijze kennisma-
ken met muziek: spelen lied-
jes of ‘versieren’ ze met allerlei 
slagwerk en klokkenpelen; door 
dans komen de kinderen tot be-
leving van muziek; de kinderen 
maken kennis met het traditio-
nele notenschrift, zij leren ritme 
en melodie lezen en noteren. De 
cursussen bestaan uit 12 lessen 
van 1 uur op de maandagmid-
dag vanaf 28 januari.

Hildebrandhuis
Blokfluitcursus voor 6 t/m 8 jari-
gen op maandagmiddag. 10 les-
sen van 45 minuten vanaf 28 
januari. De cursussen worden 
gegeven in het Hildebrandhuis, 
Bosboom Toussaintlaan 18 te 
Heemstede. Voor  het complete 
aanbod van korte cursussen in 
Haarlem en Heemstede en voor 
inschrijving zie de website van 
het Muziekcentrum Zuid-Kenne-
merland: www.mzk.nl. Informatie: 
Carla Maigret, 023-5422226.

CDA-spreekster bij Passage
Heemstede - De christelijk-maatschappelijke vrouwenbewe-
ging Passage nodigt van harte haar leden uit voor de afdelings-
avond op donderdag 17 januari in de Pinksterkerk, Camplaan 18 te 
Heemstede. Gasten (belangstellenden) zijn ook hartelijk welkom. U 
bent vanaf 19.30 uur welkom, het programma begint om 20.00 uur. 
De spreekster op deze avond is Esther de Lange uit Brussel. Zij is 
medewerkster van de CDA-fractie (EVP/ED) in het Europese Parle-
ment en zal een uiteenzetting geven over de ontwikkelingen in de 
Europese Unie.

VEW-jeugd 
bijt spits af
Heemstede - De winterstop 
loopt door tot 19 januari maar de 
KNVB heeft voor twee jeugdelf-
tallen al voor 12 januari een pro-
gramma ingelast. De topper in 
de 3de klasse van de B-junioren: 
VEW-b1- DIO-b1, aanvang 10.30 
uur. De winnaar van deze wed-
strijd gaat richting kampioen-
schap. De 2e wedstrijd is DSK-
c1- VEW-c1, aanvang 14.00 uur.

Zaterdag 19 januari
VEW-1- VSV-1               14.30 uur
VEW-2- DVVA-4           11.30 uur
SIZO-3- VEW-3             14.30 uur
VEW-4                            vrij 
VEW-5- Pancratius-4     14.30 uur
Badh’dorp-vet- VEW-vet   14.30 uur
VEW-b1- Sp’woude-b     10.30 uur
VEW-c1- K’land-c           12.30 uur
SIZO-d- VEW-d1             10.00 uur
United-e1- VEW-e1         10.00 uur
VEW-e2                           vrij 
Overbos-me- VEW-e3     08.45 uur
KHFC-f- VEW-f1           10.00 uur
VEW-f2- DSOV-f          09.30 uur
Zw’burg-me- VEW-f3   09.00 uur.
De decemberactiviteiten en de 
Nieuwjaarsreceptie zijn achter 
de rug. De eerstvolgende ronde 
van het Klaverjaskampioenschap 
wordt gehouden op vrijdag 11 ja-
nuari aanvang 20.00 uur. Locatie 
is het clubhuis van VEW aan de 
Sportparklaan. Zaterdag 12 janu-
ari is er een leidersbijeenkomst 
in het clubhuis.

Rascha Peper praat over 
haar werk in Oude Slot

Haar publiek wordt steeds gro-
ter. Het is een trouw publiek. Wie 
eenmaal valt voor de verhaal-
kunst van Rascha Peper blijft de 
schrijfster volgen. Rascha stu-
deerde Nederlandse taal- en 
letterkunde in Amsterdam. Na 
haar studie werkte ze enige tijd 

als lerares. Ze verhuisde in 1983 
naar Wenen. Daar begon ze met 
schrijven. In 1990 debuteerde 
ze met de verhalenbundel De 
waterdame. Er volgden verha-
lenbundels en romans, die ge-
kenmerkt worden door verbeel-
dingskracht en de karakterteke-
ning van de personages. Peper 
slaagt erin te raken aan het ge-
heimzinnige complex van drif-
ten dat een alles verterende uit-
werking kan hebben. Haar eer-
ste roman, Oesters, verscheen in 
1991. De roman Rico’s vleugels 
werd in 1994 genomineerd voor 
de AKO Literatuurprijs. In 1996 
won ze de Multatuliprijs voor 
Russisch blauw. Meer recente 
boeken zijn Dooi, Wie scheep 
gaat en Verfhuid. 
Het Oude Slot, ingang aan de 
Ringvaartlaan, Heemstede. Re-
serveren kaarten 06-13133626 
of voor het concert aan de zaal. 
www.podiumoudeslot.nl 

Heemstede - De schrijfster Rascha Peper komt dinsdag 15 
januari met Haarlems Dagblad-criticus Wim Vogel naar Het 
Oude Slot om te praten over haar werk. Rascha Peper is geen 
onbekende auteur, maar het zal menig lezer verrassen dat zij 
inmiddels een oeuvre van tien boeken heeft opgebouwd. De 
avond gaat van start om 20.15 uur.

Op vrijdag Plexat
Heemstede - Op deze vrijdag kun je thuis je toetje laten staan! 
Of misschien wil je wel twee toetjes?! Bij ’t Is weer Vrijdag gaan 
we op 18 januari tussen 19.00 en 21.30 uur allemaal lekkere toe-
tjes maken en natuurlijk ook opeten. Geef je van tevoren op. Dit 
kan bij Casca in Plexat – de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, te-
lefonisch: (023)5483828 of via e-mail plexat@casca.nl.  Kosten: 5,- 
euro. Zie voor het hele programma van ‘Het is Weer Vrijdag’ook 
www.casca.nl bij Plexat.

Bedankje van 
Boris de

Bengaalse Tijger
Heemstede – Het publiceren van het Dier van 
de Week in de Heemsteder levert soms leuke 
reacties op, Van de familie Buwalda uit Bennebroek bijvoor-
beeld. Van hen een mailtje en tevens oproepje: 
“Bedankt dat jullie onze Boris, de Bengaalse Tijgerkat (28 de-
cember jl.) in jullie weekblad hebben vermeld, erg leuk! Wat 
nog leuker is dat wij een reactie kregen van iemand die het 
weekblad ook leest; wij ontvingen namelijk een geschenk om 
in de kerstboom te hangen, iemand had twee cd’s op elkaar 
geplakt en op de ene kant een foto van Boris uit jullie week-
blad en op de andere kant de tekst.

Er zat ook een briefje bij, maar helaas geen afzender. Graag 
willen wij met deze persoon in kontakt komen om een be-
dankje te sturen en nog wat foto’s van onze Boris. Voor het 
mailadres van de familie Buwalda kunt u reageren naar het 
redactie-adres: redactie@heemsteder.nl

Russische zang in Bavo 
op zondag 13 januari
Heemstede – Wat aan een volk 
toebehoort, kan een regime niet 
uitroeien, zelfs niet in drie ge-
neraties. In Rusland bleef het 
volk in het verborgene zingen. 
Na 1990 brak er een geweldige 
opleving aan van godsdienstig 
leven en ook van kerkmuziek. 
Oude tradities werden hersteld. 
Met de oeroude Slavisch-Russi-
sche kerkmuziek kan men weer 
naar buiten treden. Het Ne-
va ensemble doet dat met een 
meesterlijke stembeheersing en 
een overtuigende bevlogenheid. 

Het ensemble bestaat uit Irina 
Shasheva,1e sopraan, Svetlana 
Tatrovskaja 2e sopraan, Ekatari-
na Alabina mezzosopraan, Dmi-
tri Taneev bariton, Serge Ordi-
netz bas en Vladimir Matygulin 
counter tenor en dirigent. De 
moeder van Vladimir verzorgt 
de pianobegeleiding en zij is de 
concertmeester van de muziek-
hogeschool.
Ze houden van hun land en 
van hun kerk. Deze combina-
tie van technisch meesterschap 
en emotionele betrokkenheid 

maakt hun optreden telkens 
weer een prachtige en ontroe-
rende belevenis. 
Het Neva ensemble komt voor 
de tweede keer naar Heemste-
de. Velen kunnen zich wellicht 
nog hun optreden herinneren in 
november 2006, ook in de sfeer-
volle Bavokerk aan de Heren-
weg.  Het repertoire bestaat uit 
een deel Russische kerkmuziek 
en een deel volksmuziek. Een 
wiegelied, een boerenlied een 
liefdesserenade, over ontmoe-
tingen en liefdes, jeugdherinne-
ringen en oude verhalen.  On-
gelooflijk mooie muziek die je 
echt “live” moet horen vanwege 
hun technisch meesterschap en 
hun emotionele betrokkenheid 
die hun optreden tot een prach-
tige en ontroerende belevenis 
maakt. 

Het concert op zondag 13 ja-
nuari 2008 begint om 14.30 uur, 
de kerk is al open om 14.00 uur. 
Entree 1 euro inclusief koffie 
of thee in de pauze, u leest het 
goed, een hele euro en dat voor  
ongeveer tweemaal drie kwar-
tier het mooiste van de Russi-
sche kerkmuziek, licht klassiek, 
opera en volksmuziek.
Na het concert houden de le-
den van het Neva ensemble een 
deurcollectie om  in hun onder-
houd te voorzien en u de kans 
heeft om uw waardering te la-
ten blijken.

Ton van den Brink
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Een rode kaart voor 
de Meerlanden
Eén rode kaart voor de plan-
ning van de ophaal route met 
een potentiële gele waar-
schuwingskaart voor het 
´versneld´ophalen van de GFT 
bak op 21 december. 
Normaliter komt de ophaal-
dienst in ons deel van de Ge-
leerdenwijk (zuid) rond de klok 
van 14.30 uur. Op de donker-
ste dag van het jaar kwam op-
haalwagen van De Meerlan-
den voor 10 uur langs en trof 
slechts 3 vroege klanten. Geen 
tijd derhalve om alsnog te rea-
geren met het aanbieden van 
de groenbak, de auto was bin-
nen 5 minuten weer de wijk 
uit. Geen rode kaart hiervoor, 

want in deze dagen wordt zel-
den gemaaid, de bladeren op-
ruimen van privé- en gemeente 
bomen is ook niet meer aan de 
orde en voor uitvallende naal-
den van de kerstattributen was 
het nog duidelijk te vroeg. Jam-
mer, kans gemist, geen nood 
want de groenbak heeft in de-
ze tijd geen echte prioriteit. (zo 
blijkt ook uit het aantal aanbie-
ders van de Gft-bak). 
De nieuwe afvalkalender, die 
afgelopen week in de bus viel, 
deelt onderhavige wijk in wijk 
3A. De begeleidende tekst: In-
zameldag donderdag. (Mooi 
geen verandering dus). Rest-
afval even weken, Gft-afval on-

Geachte heer Belt,
Hartelijk dank voor uw 
reactie. Tijdens de feest- 
dagen is het altijd lastig om 
iedere inwoner van Heem-
stede optimaal te kunnen 
bedienen. De Meerlanden 
tracht hier zo adequaat 
mogelijk op in te spelen. 
Dat dit niet in alle gevallen 
even goed lukt is vanzelf-
sprekend. Uw opmerkin-
gen zullen wij in de bespre-
kingen met de Meerlanden 
aan de orde stellen, zodat 
wij in 2008 de dienstverle-
ning rondom de kerstdagen 
kunnen verbeteren. 
Met vriendelijke groet,
Sjaak Struijf

even weken. Donderdag 3 janu-
ari valt duidelijk in de eerste (on-
even) week van het jaar, week 1 
en dat is volgens mij oneven. 
Fijn dat we de bijna lege groen-
bak alsnog mogen aanbieden, 
maar ondanks dat wij beschik-
ken over een comfortabele gro-
te grijsbak, zit die, zeker na de 
plezierige kerstdagen met wat 
onder de boom, prop en propvol 
en nu komt na 14 dagen prop-
pen De Meerlanden niet langs 
om deze bak te legen. Gegeven 
de dreigementen van De Meer-
landen, in notabene een Ge-
meente advertentie, met allerlei 
gekleurde kaarten valt het niet 
mee om in 3 weken nog te vol-
doen aan de dichte deksel, 80 
kilo gewicht, enz. enz. Dat wordt 
dus, beloofd is beloofd, een ro-
de kaart en weer niet legen van 
de bak? 
Ik realiseer me dat de tijd kort is, 
het tussenlassen van een extra 
beurt voor de grijsbak zal wel-
licht niet lukken? Wat anders rest 
mij dan het uitdelen van een rode 
kaart aan De Meerlanden. 
Een tweede ‘roze’ kaart tot slot. 

Het is natuurlijk heel moeilijk 
om een wijkindeling te maken 
en dan ook nog stickers met 
hetzelfde wijknummer. Dat was 
in de voorbije jaren al een pro-
bleem, maar nu doe ik er maar 
kond van. Nogmaals, wij van wijk 
3A (nieuwste afvalkalender) heb-
ben een sticker met opschrift, let 
op: 4B. Naar ik heb horen reppen 
kloppen de huisnummers ook 
niet altijd, maar een kniesoor die 
daar op let. Ook De Meerlanden 
kijkt er niet echt naar. Opvallend 
is ook dat in de gemeentelijke 
belastingvoorschriften nergens 
melding wordt gemaakt dat er 
zo´n sticker bestaat en waarvoor 
dat ding eigenlijk dient. Eerst 
dacht ik nog aan GroenLinks met 
hun ‘tariefdifferentiatie-hobby’ 
en in mijn onschuld zag ik bij niet 
aanbieden van de grijsbak gro-
te kortingen op de afvalstoffen-
heffing. Maar helaas, waarom ik 
al die plakplaatjes op mijn grijze 
deksel plak? Ik weet het niet. Dat 
zou ik t.z.t. toch graag eens ver-
nemen. 
Fred Belt, Huizingalaan 26,
Heemstede

(wethouder Struijf)

Reactie uit het 
Gemeentehuis

Wandelen en andere activiteiten 
voor ouderen Bennebroek

Voor veel senioren is de maand 
januari een saaie maand. De 
feestelijkheden zijn achter de 
rug. Om toch een ‘uitgevoel’ te 
krijgen, biedt de SWOB de gele-
genheid om een film buitenshuis 
te bekijken, geheten ‘de Twee-
ling”, verfilmd naar het boek van 
Tessa de Loo met o.a. Ellen Vo-
gel en Nadja Uhl. Een indringen-
de en ontroerende Nederlandse 
film. Entree bedraagt 3 euro p.p. 
incl. koffie/thee. Locatie: grote 
zaal van Meerleven in Benne-
broek. Zaal open vanaf 14.15 uur. 
Start film 14.30 uur. Opgave bij 
de SWOB, tel. 584 53 00.

Wandelen met de SWOB op 
dinsdag 15 januari. Het is goed 
om óók in de winter in bewe-
ging te zijn. Als proef wordt er 
voor het eerst gewandeld op de 
dinsdag naast de gebruikelijke 
maandelijkse wandelingen op de 
laatste woensdag van de maand. 
In een rustig tempo wordt er in 
en rondom Bennebroek gewan-

deld. Afhankelijk van de route zal 
er een koffiepauze ingelast wor-
den. Start om 10.00 uur vanaf de 
SWOB aan de Bennebroekerlaan 
3a. Duur ongeveer 1,5 uur.

Koffie Plus-ochtend met een 
thema uit de gezondheidszorg...
Niezen en dan…? op donder-
dag 17 januari. Continentiever-
pleegkundige Birgit Houtkooper 
(Spaarne Ziekenhuis) geeft in-
formatie en advies over alles wat 
met klachten rond incontinen-
tie te maken heeft. Naarmate we 
ouder worden nemen de klach-
ten met betrekking tot het op-
houden en/of verliezen van urine 
vaak toe. Veel van deze klachten 
kunnen verholpen worden of in 
ieder geval worden verminderd. 
Kom luisteren naar deskundig 
advies! Locatie: SWOB  (leeszaal 
bibliotheek) aan de Bennebroe-
kerlaan 3a. Aanvang: 10.30 uur, 
duur ca. 1,5 uur. Kosten zijn 2 eu-
ro incl. een kopje koffie of thee. 
Aanmelden SWOB, tel. 5845300. 

Bennebroek – Maandag 14 januari presenteert stichting 
Welzijn Ouderen Bennebroek (SWOB) de film ‘de Tweeling’. 
Ook staan andere leuke activiteiten op het programma.

INGEZONDEN

Pinguin-sneeuwpop knutselen
Heemstede - Elke woensdagmiddag wordt er bij Casca in het 
Honk, Molenwerfslaan 11, Heemstede geknutseld door jongens 
en meisjes van 5-10 jaar van 13.30-15.15 uur. Ook als er buiten 
nog geen sneeuw ligt, kun je toch een sneeuwpop maken. De 
kinderen kunnen kiezen om een sneeuwpop of een pinguin te 
maken van piepschuim en papiermaché. Omdat het best veel 
werk is doen we er twee knutselmiddagen over, we beginnen 
op woensdag 16 januari en maken de sneeuwpop of pinguin af 
op 23 januari. De kosten zijn: 6,- euro voor twee middagen. De 
kinderen s.v.p. vooraf aanmelden bij de receptie van de Luifel, 
geopend op doordeweekse dagen van 9.00-12.00 uur of telefo-
nisch: (023) 548 38 28, keuze 1.

Heemstede – Het is u zeker op-
gevallen dat de Vitaminestore 
aan de Binnenweg 19 er zoveel 
lichter uitziet. Klopt helemaal, 
want er is in december hard ge-
werkt aan een nieuw gezicht en 
een vernieuwde indeling. Tegelijk 
zijn er in frisse kleuren de ver-
schillende afdelingen aangege-
ven. Het toont allemaal wat uit-
nodigender. Het frisse appeltjes-
groen voor vitamine gezondheid, 
het blauw voor vitamine sport en 
roze voor vitamine schoonheid. 
Een duidelijke indeling, waarin u 
gemakkelijk uw weg kunt vinden. 
De belangrijkste pijler is gewoon 
gebleven. Kwaliteit in plaats van 
kwantiteit. Bij de Vitaminestore 
krijgt u een gedegen advies, ge-
baseerd op kennis van het assor-
timent van de gezondheidsspeci-
aalzaak. Waar u advies krijgt die 
u nodig heeft. Onverantwoord 
slikken moet u niet doen. Het 
personeel van de Vitaminestore 
neemt de tijd om u te adviseren 
en neemt u dan ook de tijd om 
geadviseerd te worden. In Heem-
stede aan de Binnenweg 19 staat 
de natuurkundige therapeut Ma-
rianne voor u klaar. 

Nieuwe huislabels
Voor 2008 heeft Vitaminestore 
goede voornemens voor de voe-
dingssupplementen van het ei-
gen merk die zijn samengesteld 
van bewezen werkzame produc-
ten èn met een goede prijs-kwa-
liteit verhouding. Op de verpak-
king vallen ze op met een witte V 
op een appeltjesgroenen onder-
grond. Kan niet missen! Lekker 
groen! U had toch ook dat goe-

de voornemen om gezond het 
nieuwe jaar in te gaan? Doe het 
ook met een beetje hulp van die 
groene voedingssupplementen 
die u een handje helpen. Loop 
even binnen en laat u adviseren.  
Dat geldt ook voor de sportvoe-
dingen. MDY met complete lijnen 
voor sporters uit alle takken van 
sport. Fitnes, wielrennen, hockey, 
voetbal, zwemmen, tennis, golf of 
hardlopen, zo betrouwbaar dat 
de hockeybond dit merk koos 
als hun officiële en exclusieve le-
verancier.  EAS is een topmerk 
van Vitaminestore met een uit-
gebreid assortiment aan baan-
brekende voedingssupplemen-
ten en sportvoeding. Vooral voor 
vergroten van de spierkracht en 
spiergrootte, verhoging van het 
energieniveau, het stimuleren 
van de vetverbranding of het ver-
beteren van je prestaties.

Dr. Hauscka
Het topmerk van de Vitami-
nestore waar alle medewerkers 
van de Vitaminestore mee weg-
lopen. Het is dan ook een bijzon-
der cosmeticamerk met een rijk 

verleden dat begon in 1935! Ge-
controleerde natuurcosmetica 
met producten voor de verzor-
ging van het gezicht, het lichaam, 
zonverzorging en decoratieve 
cosmetica die zijn samengesteld 
uit heilzame planten en natuur-
lijke stoffen die worden gemaakt 
via een door Dr. Hauschka ont-
wikkeld ritmisch procédé. Een 
studie waard! Vitaminestore is 
een vrij jong bedrijf, gevestigd in 
Haarlem en heeft inmiddels zes-
tien winkels en breidt nog steeds 
uit. Nieuwe medewerksters zijn 
van harte welkom. Klantvrien-
delijkheid en winkelervaring zijn 
heel belangrijk en belangstelling 
voor vitamines en voeding moet 
je wel meenemen. In Heemstede 
zal Marianne als natuurkundig 
therapeute, de leergierige binnen 
drie maanden flink wegwijs ma-
ken in die wonderlijke vitamine-
wereld. Het bedrijf Vitaminestore 
heeft daarnaast zijn eigen voort-
durende training. Belangstelling, 
bel Marianne, 023 5473590 of 
loop even binnen bij de Vitami-
nestore op de Binnenweg 19.
Ton van den Brink

Vitaminestore een zaak 
van gezondheid



pagina 12 de Heemsteder - 9 januari 2008

Activiteiten van de SWOB
Aan het begin van het nieuwe jaar zetten wij 
alle activiteiten nog eens op een rij:
• Cursussen
• Dagelijks spreekuur
• Doe een wens
• Informatiebijeenkomsten
• Klussendienst
• ‘Koffi e Plus’-ochtenden
• Meer Bewegen voor Ouderen
• Nieuwsbrief
• Open Eettafel 
• Ouderenadvies
• Tafeltje Dek Je
• Uitstapjes
• Vrijwillige Hulp aan Huis
• Vrijwilligersvervoer

Doe een wens in 2008 
Het nieuwe jaar is alweer enkele dagen oud. 
Toch wil de SWOB u alsnog de beste wensen 
voor dit jaar doen toekomen. Wellicht heeft u 
voor dit jaar zelf een wens waarvan u denkt: 
die kan niet vervuld worden. U wilt bijvoor-
beeld graag eens een familielid bezoeken bij 
wie u al lang niet meer bent geweest of een 
keer naar een concert of het theater gaan, 
maar u hebt zelf niet de mogelijkheid om dit te 
regelen. Wist u dat er bij de SWOB vrijwilli-
gers zijn die graag helpen om zo’n wens in ver-
vulling te laten gaan? Dus als u een wens hebt, 
aarzelt u dan niet om met de SWOB contact op 
te nemen. Wij doen dan ons best om het voor 
u te regelen. 

Binnenactiviteiten
• Films in Meerleven:
Op maandag 14 januari wordt voor senioren 
de fi lm ‘De Tweeling’ vertoond. Op woensdag 
27 februari de fi lm ‘Pietje Bell 2’ voor groot-
ouders en kleinkinderen. De zaal is open vanaf 
14.15 uur. Start fi lm 14.30 uur. Kosten 3,- euro 
voor volwassenen en 1,- euro voor een kind. Op-
gave bij de SWOB, tel. 5845300.

• ‘Koffi e Plus’-ochtenden
Op donderdag 17 januari is het onderwerp: 
Niezen en dan.....? 25 – 30% van de mensen bo-
ven de 60 jaar heeft last van urineverlies. Te-
genwoordig kunnen deze klachten vaak verhol-
pen, of in ieder geval verminderd worden. Birgit 
Houtkooper is continentieverpleegkundige. Zij 
bespreekt dit onderwerp.
Op donderdag 14 februari is het onderwerp 
Geluid tot leven brengen. Een audiciën behan-
delt het gehoor en gehoorverlies. Ook vertelt 
hij wat verwacht mag worden van hoortoestel-
len. Locatie van beide ochtenden: bibliotheek-
zaal, ingang via de SWOB. Kosten zijn 2,- euro 
p.p. incl. een kopje koffi e of thee. Aanmelden 
bij de SWOB, tel. 5845300.

Buitenactiviteiten
Winterwandelen met de SWOB onder leiding 
van vrijwilligers. Er zijn leuke routes bedacht 
in en rondom Bennebroek. Als er gelegenheid is, 
wordt er onderweg koffi e gedronken. Noteert 
u de volgende data: de dinsdagen 15 januari en 
19 februari en de woensdagen 30 januari en 27 
februari. Start om 10.00 uur vanaf de SWOB. 
Einde wandeling + 12.00 uur.

Activiteiten van de SWOB

Doe een wens in 2008 
Het nieuwe jaar is alweer enkele dagen oud. 
Toch wil de SWOB u alsnog de beste wensen 
voor dit jaar doen toekomen. Wellicht heeft u 
voor dit jaar zelf een wens waarvan u denkt: 
die kan niet vervuld worden. U wilt bijvoor-
beeld graag eens een familielid bezoeken bij 
wie u al lang niet meer bent geweest of een 
keer naar een concert of het theater gaan, 
maar u hebt zelf niet de mogelijkheid om dit te 

Met deze rubriek wil de Stichting Welzijn 

Ouderen Bennebroek (SWOB) de senioren van 

deze gemeente informeren over de activitei-

ten en zaken die voor hen van belang kunnen 

zijn. U vindt de SWOB aan de Bennebroeker-

laan 3a te Bennebroek. Tel. 023-5845300. 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 

9.00 tot 11.30 uur.

Seniorennieuws BennebroekSeniorennieuws Bennebroek

Dokument Kruispost, de enige 
Derde wereld-plek in Nederland

Graag maakt de Heemsteder 
u attent op een bijzondere uit-
zending op maandag 14 janu-
ari 2008 op Nederland 2.  Dan 
volgen de documentairemakers 
Maria Mok en Meral Uslu een 
huisartsenpraktijk. Een praktijk 
met tachtig betrokken vrijwilli-
gers, artsen die gepensioneerd 
zijn met jonge artsen in oplei-
ding die  ervaring opdoen. Gere-
geld lopen er ook tropenartsen 
van Artsen Zonder Grenzen die 
op verlof zijn. De Kruispost oogt 
wat `shabby`, de artsen dragen 
wel altijd witte doktersjassen! 
De dagelijkse leiding is in han-
den van dokter Hannie van der 
Wensch. Altijd gekleed in kleur-
rijke Oostenrijkse vestjes, het 
haar strak in een knot, regeert 
ze met strakke hand. Zij puzzelt 
met de roosters van artsen, re-
ceptionisten en maatschappe-
lijk werkers. Ze grijpt in als pa-
tiënten agressief worden. In het 
souterrain worden kleine opera-
ties uitgevoerd, onder toezicht 
van een gepensioneerd chirurg. 
Met kunst-en vliegwerk met 
door ziekenhuizen geschon-
ken operatiegereedschap; er is 
geen steriele ruimte, een plastic 
handschoen is gepromoveerd 
tot drain. Het is een sport voor 

Heemstede – Ze werken op de wallen. Vrijwilligers uit Heemstede. Als receptioniste, student 
in de medicijnen en als huisarts. Een gepensioneerd hartchirurg uit Heemstede. Opvallend 
veel mensen uit Heemstede. Vandaar de belangstelling van de Heemsteder. In een kruip-door-
sluip-door souterrain aan de Oudezijds Voorburgwal bieden zij aan illegalen, daklozen en 
drugsverslaafden medische en psychosociale hulp. Zo`n 6000 keer per jaar. Als receptioniste 
of als arts in een huisartsenpraktijk met ongewone patiënten.  Die praktijk heet Kruispost en 
bestaat 25 jaar in 2008

Hannie en de artsen om medi-
cijnen en extra hulp te regelen. 
Zo kwam er laatst een arts met 
een plastic tasje vol morfi ne en 
insuline. Gekregen van een be-
vriende arts, die de medicijnen 
had meegenomen nadat zijn 
patiënt overleden was.  
De patiënten van de Kruispost 
komen uit 57 verschillende lan-
den. Sommige patiënten zijn al 
jaren illegaal in ons land, an-
deren slechts enkel maanden. 
Ze hebben door zwaar en vies 
werk lichamelijke problemen en 
lijden vaak aan huidaandoenin-
gen, hoge bloeddruk en uitput-
tingsverschijnselen. Schurft is 
met bijna 20 procent de meest 
voorkomende kwaal. 

Maandag 14 januari ND 2
De NCRV maakte een documen-
taire van de enige Derde -We-

reldplek in Nederland. Waar ook 
vrijwilligers uit Heemstede wer-
ken. Als gepensioneerd chirurg, 
als maatschappelijk werker, als 
receptionist. Iedere week zet-
ten zij zich in voor illegalen die 
als lastige patiënten beschouwd 
worden. Voor wie het sinds ju-
li 1998, toen de Koppelingswet 
in werking trad, bijna onmoge-
lijk werd om medische hulp te 
krijgen. Ze hebben vaak psychi-
sche problemen en door de taal-
problemen kosten consulten veel 
tijd. De Kruispost op de Wallen is 
in Amsterdam en omgeving de 
enige plek waar onverzekerden 
zonder meer kunnen aanklop-
pen. Op die enige Derde Wereld-
plek in Nederland, waar u maan-
dag  14 januari om 22.50 op Ne-
derland 2 op bezoek kunt.

Ton van den Brink

Lezing/workshop
Energie lezen - reading
Heemstede - Wat is eigenlijk energie lezen? In de workshop 
zal Karin Sillevis een aanzet geven hoe u zich kunt openstellen 
voor deze manier van helende kracht. Bij het lezen van ener-
gie wordt gebruik gemaakt van de chakra’s, energiecentra die 
deel uitmaken van het energiesysteem  in ons lichaam. Via de
chakra’s krijgen we een goed beeld van onze eigen ontwikkeling. 
Met behulp van het lezen van energie kunnen we op emotioneel, 
mentaal, lichamelijk en spiritueel gebied ons verder ontwikke-
len. Vindt u het leuk om kennis te maken met deze bron van
informatie over uzelf, om uw intuïtie te ontwikkelen en u open te 
stellen voor deze healingmethode, dan nodigt Karin u van harte 
uit om deze workshop bij te wonen. U krijgt ook informatie over 
de komende cursus waarin u zelf kunt leren “energie te lezen”. 
De workshop wordt gegeven op woensdag 16 januari, aanvang 
10.00 uur, bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kos-
ten: 5,- euro. Reserveren kan bij de receptie van de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede, geopend op doordeweekse dagen van 
9.00-12.00 uur. U kunt bellen 023 – 548 38 28, keuze 1. 
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Adresgegevens & openingstijden
Gemeentekantoor, Havenstraat 87, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68. Fax: (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl 
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.

Sociale Zaken en Bouw- en Woningtoezicht:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

Burgerzaken:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. 
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag alleen op afspraak. Telefoon: (023) 548 58 68
Woensdag van 08.30 - 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur (alleen voor het 
aanvragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen).

Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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•  Agenda’s

• Bouwplannen

•  Bestemmingsplan

•  Budget lokaal 
culturele 
initiatieven 2008

• Rectificatie

In deze HeemstedeNieuws 
vindt u o.a. informatie over:

Voordelen
Voor klanten van de bibliotheek betekent 

dit dat zij vanaf 1 januari 2008 van de dien-

sten van beide bibliotheken gebruik kunnen 

maken. De dienstverlening van de bibliotheek 

in Heemstede blijft uiteraard op het niveau 

zoals u dat gewend bent, inclusief de open-

stelling op zondag. Daarnaast biedt de fusie 

onder andere de volgende voordelen:

- U kunt voortaan materialen lenen zowel 

in Heemstede als in Haarlem.

- U kunt materialen inleveren zowel in 

Heemstede als in Haarlem.

- Op zaterdag kunt u tot 16.00 uur terecht 

in de Centrale Bibliotheek in Haarlem.

Tarieven
De tarieven en uitleenregels zijn in beide 

bibliotheken gelijk getrokken. Voor klanten 

uit Heemstede heeft dit tot gevolg dat het 

tarief iets daalt. Een overzicht van de tarie-

ven vindt u in de flyer Reglement en 

Tarieven 2008, verkrijgbaar bij alle vesti-

gingen van de Heemsteedse/Haarlemse 

bibliotheek. 

U kunt ook de websites raadplegen: 

www.bibliotheekheemstede.nl en 

www.sbhaarlem.nl. 

Hier vindt u tevens een overzicht van de 

adressen en openingstijden.

Verzelfstandiging
Al sinds 1 januari 2007 werkt de bibliotheek 

Heemstede samen met de Stadsbibliotheek 

Haarlem. Management- en ondersteunende 

taken worden al uitgevoerd in Haarlem. Een 

onderzoek naar de eerste ervaringen in 

het afgelopen jaar heeft duidelijk gemaakt 

dat er een meerwaarde ontstaat door een 

fusie tussen beide bibliotheken.

Op termijn wordt de gefuseerde bibliotheek 

verzelfstandigd in een stichting Basis-

bibliotheek Haarlem-Heemstede. Hierdoor 

kan de Heemsteedse vestiging ook in de 

toekomst een voor Heemstede passend 

niveau van dienstverlening behouden en 

dit tegen – op onderdelen – lagere kosten. 

Ook maakt de fusie/verzelfstandiging het 

beter mogelijk om met het dienstenpakket 

slagvaardig, flexibel en professioneel in te 

spelen op veranderingen in de maatschappij.

Bibliotheken Heemstede en Haarlem gaan fuseren
De gemeentelijke openbare bibliotheek Heemstede gaat in 2008 definitief fuseren 
met de Stadsbibliotheek Haarlem. De Heemsteedse gemeenteraad heeft het voorstel 
hiervoor op 19 december aangenomen (met 13 stemmen voor en 7 tegen). Ook de 
gemeenteraad van Haarlem stemde in met het voorstel.

Hartelijk welkom op de nieuwjaarsbijeen-

komst van de gemeente Heemstede!

U begrijpt dat dit een bijzonder moment voor 

mij is: mijn eerste nieuwjaarstoespraak als 

burgemeester van Heemstede.

De afgelopen maanden, tijdens het inwer ken 

heb ik uitgebreid kennisgemaakt.

Ik heb veel aardige, enthousiaste, kri-

tische, sportieve en vooral betrokken 

Heemstedenaren ontmoet. Jong en oud. 

Burgers en ondernemers. En altijd werd 

ik zeer gastvrij ontvangen. Ik heb dat 

buitengewoon op prijs gesteld.

Alle kennismakingen beves tig-

den het beeld dat ik eigenlijk 

al had: Heemsteedse bur-

gers zijn zeer tevreden met hun gemeente. 

Ze vinden Heemstede vooral mooi, groen en 

met uitstekende voorzieningen die voor ieder-

een goed bereikbaar zijn. Zelf behoor ik ook 

tot die tevreden groep, want al ruim 21 jaar 

woon ik met veel plezier in Heemstede. 

Een prachtig dorp met stadse allure!

Deze nieuwjaarsbijeenkomst is een waar-

devolle traditie om samen met u terug te 

blikken én vooruit te kijken. Oud en nieuw.

Wat mag u van ons verwachten?
Ik wil allereerst met u vooruitblikken: wat 

mag u dit jaar van ons verwachten?

Het gemeentebestuur wil samen met u 

werken aan een blijvend leefbare en aan-

trekkelijke gemeente: schoon, heel en veilig. 

Lees verder op de volgende pagina >

Nieuwjaarstoespraak burgemeester 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Heemstede op maandag 7 januari
 2008 hield burgemeester Marianne Heeremans een toespraak waarin zij terugblikt en 
vooruit kijkt. Hieronder de integrale tekst van deze toespraak:

Gevaar of schade 
op straat?
Meld dit bij de 
Serviceteams
De gemeente Heemstede beschikt over 
serviceteams om kleinere onderhouds-
werk zaamheden uit te voeren en klach-
ten te verhelpen die niet meer dan één 
tot twee dagen vergen. De werkzaam-
heden kunnen betrekking hebben op 
straten, wegen, straat verlichting, straat-
meubilair (banken en speeltoestellen), 
verkeers- en straatnaamborden, open-
bare groenvoorzieningen etc. 
Bel het speciale telefoonnummer (023) 
548 57 62 of vul het formulier in op de 
homepage van de gemeentelijke web-
site (www.heemstede.nl). U kunt ook 
een brief schrijven aan: 
Gemeente Heemstede, 
t.a.v. Serviceteams, 
Antwoordnummer 8, 
2100 VB Heemstede 
(geen postzegel nodig).

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

Goedenavond dames en heren,
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Een gemeente met verantwoordelijke burgers 

die kunnen rekenen op een gemeentelijke 

dienstverlening die er kwalitatief gezien 

mag zijn.

2008 wordt een bijzonder en vooral span-

nend jaar. In maart betrekken we het ver-

bouwde raadhuis en gaat de gemeentelijke 

organisatie op basis van een flexibel kan-

toorconcept werken. Onze medewerkers 

beschikken dan niet meer over vaste werk-

kamers, maar zoeken een vrije, beschikbare 

plek om hun werk te kunnen doen. De be-

nodigde informatie wordt vooral digitaal 

geraadpleegd.

Verbeteren dienstverlening
Een belangrijke reden waarom voor een 

dergelijk flexibel concept is gekozen, is 

ruimtebesparing. Maar een minstens zo 

belangrijke reden is dat wij onze dienstver-

lening aan u verder willen verbeteren.

Uw logica moet het vertrekpunt zijn voor 

onze dienstverlening.

Met andere woorden: wij moeten ‘denken 

als de klant’. En dat betekent de kokers uit, 

de samenwerking in.

Wij verwachten dat deze nieuwe manier 

van werken de communicatie tussen me-

dewerkers zal verbeteren, er zijn letterlijk 

geen kastjes en muren meer. Dat moet de 

dienstverlening ten goede komen. En we 

gaan hiervoor ook onze organisatie wijzigen.

We hebben onderzocht welke aanpassingen 

in het werk nodig zijn om beter op vragen 

in te kunnen spelen. Hiervoor wordt de or-

ganisatie globaal in twee belangrijke aan-

dachtsgebieden opgedeeld.

Eén deel gaat zich richten op de dienst-

verlening (producten en diensten) en het 

andere deel op het beheer van de open-

bare ruimte.

Wij gaan servicenormen voor onze 

dienstverlening opstellen waar-

mee wij concreet maken wat u 

van ons mag verwachten. Bij-

voorbeeld als het gaat om de 

wachttijd aan het loket of de 

maximale afhandelingstermijn 

voor door u aangevraagde ver-

gunningen.

Met klanttevredenheidsonder-

zoeken gaan we vervolgens 

meten of onze dienstverlening 

aan uw verwachtingen voldoet 

en of aanpassingen nodig zijn.

De Binnenweg

zich om elkaar bekommeren, jong en oud 

goed met elkaar omgaan en ouderen zich 

veilig voelen en niet vereenzamen. Actief 

burgerschap is daarvoor cruciaal.

In dit kader vond ik de ‘Dag van de Dialoog’, 

in oktober vorig jaar een hoogtepunt. Op 

deze dag gingen inwoners van alle leeftij-

den en uit verschillende bevolkingsgroe-

pen op diverse locaties in Heemstede met 

elkaar in gesprek over het thema ‘Meedoen 

en erbij horen’.

Het idee van de Dag van de Dialoog is 

even simpel als doeltreffend. Mensen die 

elkaar normaal gesproken niet zo gauw 

tegen komen, wisselen in kleine kring erva-

ringen uit. Daardoor ontstaat meer begrip 

voor elkaar, meer kennis over elkaar en 

misschien zelfs meer binding met elkaar.

Dat is juist in een tijd van sterke individua-

lisering een groot goed.

Jongeren
Wij moeten ook het nodige doen om het 

besef van burgerschap over te brengen op 

de generaties na ons. Ook dat is een aspect 

van actief burgerschap.

Jongeren zijn nog op weg naar een vol-

waardige rol in de maatschappij.

Scholen hebben een grote invloed op hun 

vorming en een bijzondere taak bij het 

aanleren van gedragsregels en het over-

dragen van belangrijke normen en waarden.

De school mag en kan echter nooit de ver-

antwoordelijkheid en de zorg van een ouder 

of verzorger overnemen. Dat helaas niet 

alle ouders dit besef hebben, bleek vorig 

jaar toen wij de ouders van jongeren die 

overlast veroorzaakten bij de speelplek aan 

de Roosje Voslaan uitnodigden om de pro-

blemen te bespreken. Op een enkele uit-

zondering na kwam er geen ouder opdagen.

Als we jongeren vragen om actief deel te 

nemen aan onze samenleving, moeten we 

er ook voor zorgen dat we ze iets te bieden 

hebben. Bijvoorbeeld door te erkennen dat 

ze ruimte nodig hebben en een eigen plek 

om zich op te houden.

Ook hiervoor geldt: het is geven en nemen.

Overigens gaat het bij jongeren niet alleen 

om pubers. Het gaat ook om jonge gezin-

nen die moeite hebben om een betaalbare 

woning te vinden op de Heemsteedse wo-

ningmarkt. En wij weten allemaal dat een 

mix van jong en oud essentieel is voor een 

vitale leefomgeving.

Ik heb het hiervoor al gezegd: met betrek-

king tot het activeren van burgerschap 

heeft ook de overheid een belangrijke taak. 

Onder andere door burgers actief te be-

trekken bij maatschappelijke vraagstukken. 

Als de overheid hierin faalt dan dwingt zij 

diezelfde burger in de rol van afzijdige con-

sument. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Terugblik 2007
Dat is ook de reden waarom wij graag 

energie steken in een dialoog met onze 

inwo ners. Een goed voorbeeld daarvan is 

de herinrichting van de Binnenweg.

In mei vorig jaar heeft de gemeenteraad 

unaniem de ‘startnotitie’ vastgesteld, waarin 

de uitgangspunten voor de herinrichting 

zijn vastgelegd, met de nadruk op het ver-

beteren van de omstandigheden voor voet-

gangers en fietsers.

Deze startnotitie is het resultaat van een 

breed overleg tussen burgers, politiek en de 

klankbordgroep, bestaande uit onder andere 

de winkeliers, de fietsersbond, ouderen-

bonden, de Vereniging Oud Heemstede, 

Bennebroek en omwonenden.

In maart werden tijdens een druk bezochte 

informatieavond meer dan 200 belangheb-

benden persoonlijk geïnformeerd over de 

laatste stand van zaken. In 2008 beginnen 

we aan de volgende stap: het opstellen 

van een concreet herinrichtingsplan.

Het voornemen is om in 2009 met de werk-

zaamheden te starten zodat begin 2010 

wijk verder verbeteren en het gevoel van 

veiligheid en leefbaarheid versterken. Dit 

doen we door het project ‘Samenwerken 

aan veiligheid en leefbaarheid’. Voor zes 

wijken zijn inmiddels actieplannen met con-

crete verbeterpunten in uitvoering. Voor het 

centrum en het gebied Zandvoortselaan/

stationsomgeving gaan we in 2008 aan de 

slag. Ook wordt de inzet van de wijkagen-

ten sterker gericht op jeugdoverlast, ver-

keersveiligheid in 30 km-gebieden, fout 

parkeren en veiligheid rondom scholen. 

Tweejaarlijks zullen we onderzoeken hoe 

u de veiligheid in uw wijk beleeft.

Kortom: wij gaan in 2008 alles wat in ons 

vermogen ligt doen, om Heemstede een 

nog prettigere plek te maken om te wonen, 

te werken en te recreëren.

Maar u begrijpt, dat kunnen we niet alleen. 

We verwachten ook iets van u. En dat is:

Burgerschap
Terecht wordt een belangrijke taak toebe-

deeld aan de overheid bij het creëren van 

een stabiel, sociaal klimaat waarin mensen 

met elkaar kunnen samenleven. Een be-

trouwbare, daadkrachtige overheid geeft zelf 

het goede voorbeeld, onderneemt actie, 

stelt grenzen en handhaaft.

Maar... de burger kan er niet vanuit gaan 

dat de overheid alles alleen moet en kan 

oplossen. Belangrijk is dat iedereen zijn 

eigen verantwoordelijkheid herkent, erkent 

en durft te nemen.

Laatst kreeg ik een klacht onder ogen van 

een burger wiens oprit regelmatig werd ge-

blokkeerd doordat iemand anders verkeerd 

parkeerde. Dan vraag ik: wat heeft u hier 

tot nu toe zelf aan gedaan?

Mensen durven vaak niet, zijn soms ook 

bang voor agressie. En het is ook niet altijd 

even gemakkelijk, want we leven in een 

verwarrende tijd. In het trendrapport 

van het Sociaal en Cultureel Plan-

bureau staat dat 82 procent van de 

Nederlanders zich ‘gelukkig’ of zelfs 

‘heel gelukkig’ voelt. Maar hier 

staat wel tegenover dat in veel 

Nederlandse gezinnen huiselijk 

geweld voorkomt. Ook het ge-

weld tegen hulpverleners zoals 

de brandweer en ambulance-

personeel neemt structureel toe. 

En de tolerantie tussen mensen 

neemt steeds verder af.

Het is daarom zaak dat we met el-

kaar in gesprek blijven en op basis 

van wederzijds begrip er zorg voor 

dragen dat Heemstede een vriende-

lijke woongemeente blijft, waarin buren 

Veiligheid en leefbaarheid
Maar ook het beheer en het inrichten 

van de openbare ruimte krijgen volop 

de aandacht.

Waar nodig willen we samen met u uw 



HeemstedeNieuws

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  -  9  J A N U A R I  2 0 0 8

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op dinsdag 15 januari 
a.s. om 20.00 uur in het gemeentekantoor aan de Havenstraat. U bent van harte uitgenodigd 

hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

- Afstemming minimabeleid (A-stuk)

- Millennium gemeente (C-stuk) o.v.v. GroenLinks

- Plan van aanpak uitvoering Generaal Pardon (C-stuk) o.v.v. GroenLinks

De vergadering van commissie Middelen van 16 januari is komen te vervallen.

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, tel. (023) 548 56 46 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

de herinrichting is uitgevoerd. En we een 

Binnenweg en Raadhuisstraat hebben waar 

we allemaal trots op kunnen zijn.

Maar we zijn natuurlijk niet alleen met de 

Binnenweg bezig geweest, er gebeurde 

nog veel meer vorig jaar. In vogelvlucht en 

niet uitputtend een overzicht:

- In januari ging het samenwerkingsverband 

‘Gemeentebelastingen Kennemerland-

Zuid’ van start dat de belastingheffing 

uitvoert in de gemeenten Heemstede, 

Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmer-

liede, Spaarnwoude en Zandvoort. Ook 

trok een zware storm met windkracht 10 

over Nederland met voor Heemstede 

aanzienlijke boomschade;

- In februari ging het kabinet Balkenende-IV 

van start, met als motto ‘Samen werken, 

samen leven’ en koos Bennebroek voor 

Bloemendaal als fusiepartner;

- In maart vonden de verkiezingen plaats 

van de Provinciale Staten en legde wet-

houder Nera Otsen haar functie neer;

- April stond in het teken van Koninginne-

dag en de lintjesregen met koninklijke 

onderscheidingen ook voor vier inwoners 

van Heemstede;

- In mei werd Sjaak Struijf benoemd tot 

wethouder en werd in de Haarlemmermeer 

en heel Kennemerland het drinkwater be-

smet met de E-colibacterie. Aan Heemstede 

(met uitzondering van huizen aan de 

Leidsevaartweg) ging dit gelukkig voorbij;

- In juni werd de kunst- en cultuurmanifes-

tatie gehouden en werd gestart met de 

werkzaamheden voor de nieuwe woon-

wijk Vogelpark bij het station Heemstede-

Aerdenhout;

- In juli werd het internationale sportevene-

ment Youth Friendship Games met meer 

dan 9.000 jongeren georganiseerd. Later 

bleek na onderzoek dat een meerderheid 

van de omwonenden positief staat tegen-

over de organisatie van dit evenement;

- In augustus werd tijdens de Nationale 

naturalisatiedag op ceremoniële wijze 

gevierd dat 19 inwoners van Heemstede 

officieel het Nederlanderschap kregen.

- In september gingen we na een proef onze 

plastic flessen voortaan in ondergrondse 

containers stoppen, werd er blauwtong 

ontdekt in Heemstede en maakte Ernst & 

Young bekend dat het digitale loket op 

onze website tot de landelijke top van 

Nederland behoort;

- In oktober maakte afvalbedrijf de Meer-

landen bekend rode en gele kaarten uit 

te gaan delen aan inwoners die hun afval 

niet goed aanbieden en werd duidelijk 

dat de luchtkwaliteit in Heemstede vol-

doet aan de gestelde normen;

- In november werd de SMART geformu-

leerde begroting 2008 door de gemeente-

raad vastgesteld met onder andere lagere 

woonlasten voor de burger en extra geld 

voor het verbeteren van de veiligheid van 

fietsoversteekpunten.

 Bovendien besloot de gemeenteraad om 

ouderen tegemoet te komen in de verhuis- 

en herinrichtingskosten en zo de doorstro-

ming in sociale huurwoningen te bevorderen;

- En in december ten slotte ging de 

gemeente raad akkoord met de fusie 

tussen de Stadsbibliotheek Haarlem en 

de gemeentelijke Openbare Bibliotheek 

Heemstede met waarborging van de hui-

dige kwaliteit.

 En besloot de raad definitief tot deelname 

aan de veiligheidsregio Kennemerland waar 

onze brandweer wordt ondergebracht. Dit 

om krachten te bundelen zodat crises en 

rampen volgens landelijke normen kunnen 

worden aangepakt.

De zojuist genoemde ontwikkelingen zijn het 

resultaat van een intensieve samenwerking 

tussen de gemeenteraad, het college, de 

ambtelijke organisatie en de inwoners van 

Heemstede. En ook in de toekomst is die 

samenwerking van belang, want... er is nog 

veel te doen.

Denk bijvoorbeeld aan de planvorming voor 

het Manpadslaangebied, de uitbreiding van 

de Crayenesterschool, en de toenemende 

vergrijzing in Heemstede.

En ook verdere en vergaande samenwer-

king met omliggende gemeenten blijft een 

actueel thema.

Wij zullen onze verantwoordelijkheid nemen. 

Dat betekent het gemeenschappelijke be-

lang afwegen tegen het individuele belang 

en keuzes maken. Hoe moeilijk dat soms 

ook is.

Belangrijk hierbij is het vertrouwen dat wij 

van u krijgen. Dat vertrouwen zullen wij 

niet beschamen. De start daarvoor is dat 

wij u ons vertrouwen geven.

Tot slot dames en heren sluit ik graag af 

met mijn persoonlijke wens voor 2008.

Ik wens van harte:

- dat wij ons blijven realiseren dat wij 

Heemstede met elkaar delen en dus met 

elkaar belangrijke klussen moeten klaren;

- dat daarbij nieuwsgierigheid naar het 

onbe kende kan rekenen op een gastvrij 

onthaal;

- dat onvervulde wensen ons blijven inspi-

reren;

- dat excelleren de norm is voor onze 

gezamenlijke prestaties, en dat fouten 

mogen worden gemaakt zolang ervan 

wordt geleerd;

- dat wij thuis niet meer de telefoon hoeven 

op te nemen voor callcenters met onge-

vraagde financiële adviezen of abonne-

menten;

- dat er voor de reizigers onder ons elke dag 

een zitplaats is in een trein die op tijd rijdt 

en dat het voor de fietsers nooit regent;

- dat met familie en vrienden alle sores 

kunnen worden overleefd;

- dat onze dagdromen alleen vervliegen 

als dat ook voor de nachtmerries geldt;

- en natuurlijk dat geluk, liefde en gezond-

heid 2008 tot een prachtig jaar maken!

Artistimpression van 
"het Vogelpark"

Agenda

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op maandag 14 januari a.s. 
en maandag 21 januari a.s. om 20.00 uur in het gemeentekantoor aan de Havenstraat. 

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda van 14 januari:

- Presentatie door Buro Sant en Co over Herinrichtingsplan Binnenweg Heemstede

- Inspraakprocedure Herinrichtingsplan Binnenweg, fase 1 (B-stuk)

Op de agenda van 21 januari:

- Bijdrage van Woningstichting Op Eigen Wieken (A-stuk)

- Voorlopige vaststelling definitief ontwerp fietspad Van Merlenlaan (B-stuk)

- Windmolen aan de Herenweg 21c (B-stuk)

- Overzicht bouwplannen (overige punten)



HeemstedeNieuws

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  -  9  J A N U A R I  2 0 0 8

Aanvragen bouwvergunning
2007.352  het uitbreiden van een woonhuis op  - Herenweg 199

de 1e verdieping 

2007.353 een inpandige verbouwing van een winkel - Binnenweg 57

2007.354 het uitbreiden van een woonhuis - Manpadslaan 6

2007.355  het plaatsen van een tijdelijk  - in de groenstrook bij de 

aankondigingsbord    Cruquiusweg 49

2007.356  het bouwen van een appartementen- - Pelikaanlaan, Vogelpark

complex met een garage

Aanvraag reguliere bouwvergunning 2e fase:
2007.317  het uitbreiden van een woonhuis  - Lorentzlaan 61

De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 

en Woningtoezicht (Havenstraat 87).

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 4 januari 2008)
2007.272   het plaatsen van een erfafscheiding  - Heemsteedse Dreef 307

2007.281   het plaatsen van een erfafscheiding  - M. Vaumontlaan 14

2007.283   het uitbreiden van een woonhuis  - Laan van Rozenburg 28

2007.331   het plaatsen van een dakkapel op het  - Aletta Jacobslaan 5

voordakvlak 

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 4 januari  2008)
2007.162   het veranderen van een pontonbrug  - Hageveld 15

in een vaste brug 

2007.254  het plaatsen van een dakopbouw  - Postlaan 4

2007.314   het uitbreiden van de 1e verdieping van  - Camplaan 17

een woonhuis, optrekken voorgevel 

Verleende monumentenvergunning (verzonden 4 januari  2008)
2007.284   het verbouwen van een opslagruimte tot  - Hageveld 15

geluidsstudio voor Branding radio en tv 

De bovenstaande vergunningen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Havenstraat 87). U kunt hiertegen bezwaar maken.

Bouwplannen
 Vergadering commissie voor Bezwaarschriften
De commissie voor Bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 17 januari 
2008 om 20.00 uur in het gemeentekantoor Havenstraat.

20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een bouwvergunning voor een speelhuis tevens 

overkapping voor fietsen - openbaar -
20.30 uur bezwaar tegen de hoogte van een eigen bijdrage ingevolge de Wet maatschap-

pelijke ondersteuning - niet openbaar -
21.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van een uitkering op grond van het Besluit bijstands-

verlening zelfstandigen - niet openbaar -

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07.

Agenda

RECTIFICATIE
Op 27-12-2007 hebben wij gepubliceerd dat de procedure tot vrijstelling van het bestem-

mingsplan is gestart voor onderstaand bouwplan:

2007.349   het uitbreiden van een woonhuis  - Herenweg 43

(aanbouw aan de zijgevel)

Deze publicatie was voorbarig. Vooralsnog wordt geen vrijstellingsprocedure gestart. U kunt dus 

geen zienswijzen indienen. Op dit moment is nog onduidelijk of wij vrijstelling willen verlenen. 

Indien alsnog besloten wordt de vrijstellingsprocedure te starten zullen wij dit publice ren.

Verzoek vrijstelling bestemmingsplan 
2007.333  uitbreiden van een woonhuis, wijzigen  - Brederolaan 23

gevels en vergroten dakkapel op het 

zijgeveldakvlak

2007.336  uitbreiden woonhuis  - Meindert Hobbemastraat 17

2007.354  uitbreiden woonhuis  - Manpadslaan 6

De verzoeken en de ontwerpbesluiten liggen vanaf 10-01-2008 gedurende 6 weken van 

08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan de Havenstraat 87. 

U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere informatie 

over het vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Bestemmingsplan

Voor het jaar 2008 is een subsidieplafond 

c.q. budget van € 7.000,-- beschikbaar voor 

activiteiten die zich richten op het bevorde-

ren van cultuurparticipatie, cultuurbehoud 

en cultuureducatie.

Aan een in dit kader ingediend subsidie-

verzoek worden enkele nadere voorwaarden 

gesteld. Zo dient een verzoek te voldoen 

aan de voorwaarden die in de Algemene 

subsidieverordening Heemstede en de 

Verordening subsidiëring Lokaal Culturele 

Initiatieven zijn geformuleerd. Dit houdt in 

dat onder andere een begroting van de 

activitei ten moet worden ingediend.

Tevens wordt als voorwaarde gesteld dat 

de activiteit of het project in 2008 van start 

moet gaan en dat het subsidieverzoek 

wordt ingediend vóór 1 maart 2008.
Met deze indieningstermijn wordt overigens 

afgeweken van de in de Verordening sub-

sidiëring Lokaal Culturele Initiatieven ge-

noemde termijn van 1 februari 2008.

Indien het beschikbare budget van 

€ 7.000,-- onvoldoende is om alle in dit 

kader ingekomen aanvragen te honoreren, 

zal door het college van burgemeester en

wethouders een afweging worden gemaakt. 

Hierbij wordt prioriteit gegeven aan activi-

teiten die naar het oordeel van burgemeester 

en wethouders het meest duidelijk een ver-

binding leggen tussen de pijlers van het

cultuurbeleid (cultuureducatie, cultuurbehoud 

en cultuurparticipatie) of tussen één van

deze pijlers en andere beleidsterreinen.

Aanvullend wordt nog opgemerkt dat aan

een Heemsteedse muziekvereniging die

wordt bezocht door een buitenlandse mu-

ziekvereniging in dit verband een inciden-

tele subsidie kan worden verstrekt van

€ 500,--. Voorwaarde hiervoor is dat de

betref fende buitenlandse muziekvereniging 

gedurende het bezoek minimaal 1 optreden 

in Heemstede verzorgt.

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,

telefoon (023) 548 56 79 of via de e-mail:

ksiegrest@heemstede.nl.

Budget lokaal culturele initiatieven 2008

Bezwaar maken of uw mening kenbaar maken 

U kunt 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 burge meester 

en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u uw mening/zienswijze aan 

de gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen over bouwplannen). Richt hiertoe binnen de 

termijn van ter inzage legging, schriftelijk uw reactie aan het college van burge meester en wet-

houders, 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.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor (Havenstraat 87). 

Tevens zijn de stukken in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 


