Voor het
Officiële
Gemeente
nieuws
Heemstede
zie achterpagina
of kijk op
www.heemstede.nl

14 januari 2009

Tel. 0297-368671

Fax 0297-342900

Manpadslaan
Ook op deze avond werd het bestemmingsplan Manpadslaangebied gepresenteerd. Verschillende insprekers kwamen verhaal
halen. De volkstuinders wilden
graag weten waar zij aan toe zijn.
De wethouder stelde hen gerust,
er verandert niets. De eigenaar
van grote stukken land ziet zijn
plan om woningen te realiseren
de mist in gaan. Hij kondigde aan
tot aan de Hoge Raad het plan te
zullen bestrijden. De wethouder
op zijn beurt liet doorschemeren
dat onteigening tot de mogelijkheden behoort. Heikel punt is de
financiering van dit groene gebied. Geen private partij is bereid

hier geld in te steken. De potjes
bij het Rijk en Provincie zijn niet
onuitputtelijk. Als er geen geld
komt van andere overheden is
het plan gedoemd te mislukken.
De wethouder meent echter dat
er voldoende mogelijkheden zijn
om het geheel gefinancierd te
krijgen. Ondernemers willen uitbreiden of renoveren maar stellen dit uit gezien de onzekere situatie. Zij eisen geld (planschade) van de gemeente. De gemeente wil hier pas over spreken als het bestemmingsplan is
goedgekeurd. Het verwerven van
gronden en planschade gaat mogelijk miljoenen kosten.

Heemstede Noord West
Het bestemmingsplan Noord
West was het laatste onderwerp
op deze interessante avond. Ook
hier lieten burgers hun spreekrecht niet zomaar voorbijgaan.
De heer Van Herwijnen plaatste
een groot aantal kanttekeningen
bij het nieuwe plan. Hij was verbolgen over het feit dat er zo weinig ruchtbaarheid aan was gegeven, zodat vrijwel niemand hiervan wist. Hij ziet een bouwhoogte
van 6 meter in de achtertuin niet
zitten. Ook voorziet hij problemen
met het grondwater als er overal kelders worden gebouwd. Nu
mag 25% van een woning zakelijk
worden gebruikt dit wordt 40%
waardoor verwacht mag worden
dat er veel meer bedrijfjes zich
gaan vestigen in woningen. Hij
vroeg om uitstel van de zes weken inspraaktijd om de inspraak
te kunnen organiseren. De meerderheid van de commissieleden
voelde hier niets voor. Voormalig
wethouder en tweedekamer lid
Saskia Noorman-Den Uyl (PvdA)
nam het woord vanaf de pu-
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blieke tribune en werd direct terechtgewezen door haar partijgenoot en commissievoorzitter Johan Maas. ”U heeft zich niet aangemeld als inspreker dus mag u
niets zeggen.” Noorman kwam
er pas tijdens deze vergadering
achter dat zij door de gemeente
op het verkeerde been was gezet en hield vol. Maas bond in en
liet Noorman haar gang gaan. In
een tweegesprek met de wethouder zal deze laatste trachten de
lucht te klaren. De politici hadden
op deze avond weinig te melden
of te vragen en beperkten zich tot
wat opmerkingen in de marge.
Voordat de bestemmingsplannen
definitief worden, is er nog mogelijkheid in te spreken. De betrokken buurtbewoners krijgen allemaal een persoonlijk schrijven
om hen te wijzen op de aanstaande veranderingen en de mogelijkheid om hun zienswijze kenbaar
te maken. Wordt zeker nog vervolgd.
Eric van Westerloo
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023-5292929
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Heemstede - De vergadering
van de commissie ruimte stond
afgelopen maandag geheel in
het teken van de nieuwe bestemmingsplannen. Wettelijk dus
ook Heemstede is verplicht de
bestemmingsplannen te actualiseren. Daarnaast heeft het ministerie van VROM getracht het
aantal regels verminderen. Wel
heeft de gemeente de bevoegdheid nadere voorwaarden te stellen bij het bouwen. De raadsleden kregen in eerste instantie
een document voorgeschoteld
met een aantal uitgangspunten.
Volgens wethouder Van de Stadt
verandert er niet zo veel t.o.v. de
huidige situatie. De burger krijgt
wat meer vrijheid om te bouwen.
In de praktijk zal blijken dat het
allemaal niet zo eenvoudig ligt.
Zo mag je, wanneer je een huis
met een oprit hebt, deze helemaal volbouwen tot aan één meter van de voorgevel. Het nieuwe
plan gaat uit van drie meter van
de voorgevel, maar dat is niet
dwingend voorgeschreven. Aan
zij- en achterkanten van woningen mag heel veel worden bijgebouwd tot wel 70m2 aan toe. Dit
blijkt nu ook al te mogen maar
wordt weinig gebruikt. Op aanbouwen aan de achterzijde mag
tot zes meter hoog worden gebouwd. Op iedere aanbouw
mag een dakterras komen mits
de omheining maar twee meter vanaf de dakrand wordt geplaatst. Dit om inkijk in de tuinen van de buren te voorkomen.
Veel Heemstedenaren zullen ongelukkig zijn met deze mogelijkheid. Ook het onderkelderen van
huizen en tuinen wordt toegestaan mits de (grond) waterhuishouding niet wordt verstoord.
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Interessante avond over
bestemmingsplannen
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Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Po d i u m O u d e S lot
Zondag 25 januari 2009 20:15 uur 17,50 /  15,-

Étude Féminine
Edith Leerkes
gitaar

Het Oude Slot
Ingang Ringvaartlaan
Heemstede

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

Zeldzaam mooi
schaatsweekend

Heemstede – Op elke vaart, sloot of vijver leerde afgelopen weekend een nieuwe generatie
schaatsen. Wie niet schaatste, maakte er mooie plaatjes van om later nog eens te kunnen
vertellen hoe 2009 begon. (Elders in deze krant nog meer foto’s van ijspret in Heemstede)
Ton van den Brink
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Dier van de week

Marnix
Regio - Marnix is al een hele tijd
bij ons in de opvang. In het begin was er niks met hem te beginnen en kroop hij alleen maar
weg als hij kon. We zagen hem
eigenlijk niet, hij liep alleen rond
als er niemand was. Lekker rustig is lekker veilig, dacht hij. Hij
kan heel goed met andere katten opschieten en ligt ook altijd samen met andere katten in
een mandje. Ook dan voelt hij
zich veiliger. Nou is hij de laatste tijd voor zijn doen erg ondernemend. Hij loopt voorzichtigjes
aan over de afdeling als we er
zijn, gaat lekker op een plekje
zitten, waar hij alles goed kan
overzien. Als het te druk wordt,
is ie snel weer weg. Maar inmiddels zijn er al aardig wat medewerkers die hem kunnen aaien

en dit vindt hij heerlijk. Als hij je
dus vertrouwt is het een echte
knuffelkat. Hij heeft de laatste
tijd al aardig wat borstelbeurtjes
achter de rug en ziet er prachtig
uit. Zo’n mooie kat.... nu nog een
mooi huisje!!!! Marnix zal wel
lang de tijd nodig hebben om te
wennen en zal zeker de eerste
tijd nog niet naar buiten kunnen.
Kom kennis maken met Marnix
in het asiel in Zandvoort.
Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, 2041 XA Zandvoort, tel: 023-5713888.
Open van maandag tot en met
zaterdag tussen 11.00 en 16.00
tel 023-5713888 of kijk op www.
dierentehuiskennemerland.nl
(Tekst aangeleverd door Dierentehuis Kennemerland).

Dichtstorten
Dichtstorten is een open
podium voor dichttalent.
Wiltu ook een eigen gedicht in de Heemsteder
publiceren, dan kunt u dit
emailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post
kan ook: de Heemsteder,
Visserstraat 10, 1431 GJ
Aalsmeer. Inzendingen van
foto´s kunnen niet worden
geplaatst.

Geluk tot voorbij de horizon
Liefde als de lekkerste
bonbon
Gezond van lijf en leden
Verdriet... een ver verleden
Warmte als een deken
om je heen
Altijd samen,
nooit meer alleen
Monique Philippo

Overleden na
aanrijding

Bennebroek - Op de Bennebroekerlaan vond dinsdag 13
januari, omstreeks 11.00 uur
een ernstige aanrijding plaats.
Hierbij raakte een fietser dusdanig gewond dat hij later in het
ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweek.
De fietser stond op de Binnenweg stil naast een vrachtwagen, wachtend voor het rode
verkeerslicht. Toen het verkeer
mocht rijden, sloeg de vrachtauto rechtsaf de Bennebroekerlaan in. De fietser kwam daarbij
onder de vrachtauto terecht en
werd overreden. Het slachtoffer is een 76-jarige inwoner van
Bennebroek.
De chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden. Het gaat
om een 49-jarige man uit Zaandam. De politie onderzoekt de
precieze toedracht en maakt
proces-verbaal op.

Verschijnt woensdag

Kinderen halen 220 euro
op voor CliniClowns

Bennebroek - Omdat er achter hun huis op de Leidsevaart
in Bennebroek druk geschaatst
werd, kregen de kinderen, Jack
(8), Bibi (6) en Jochem Wijs (4
jaar oud), al snel het idee voor
een ‘winkeltje’. Dat een winkeltje op het ijs een ‘Koek en Zopie’ heet, hadden zij snel door.
Zij wilden graag iets doen voor
zieke kinderen die niet het ijs op
konden. Zo ontstond het idee
voor een inzamelingsactie voor
de CliniClowns.
Centjes hoefden zij niet. Alles was gratis maar zij vroegen,
middels een spaarvarken op het
ijs, een vrijwillige bijdrage voor
de CliniClowns.
Bibi reed in haar Clownspak

van 1930

rondjes op het ijs en nodigde
mensen uit om vooral bij haar
broertjes Jack en Jochem wat
te gaan drinken. De met slingers versierde steiger, vlakbij de
Centenbrug in Bennebroek, zag
er gezellig uit. Er stonden bankjes op het ijs en uit een kleine
CD-speler klonken bekende
Hollandse hits.
De warme chocolademelk, koeken, tomatensoep en knakworstjes vonden gretig aftrek. Iedereen beleefde een dag met een
‘Gouden Randje’ en middels dit
goede initiatief, hebben drie jonge kinderen maar liefst 220 euro
opgehaald voor het werk van de
CliniClowns. Alle schaatsers die
doneerden: hartelijk dank!
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Snoeiperikelen...
Forsytia..... geniet u nog maar even van de foto.
Heemstede - Vorige week was
een ploeg actief op het talud van
de Leidsevaart bij het Heemsteedse station. U weet wel daar
waar zo’n meer dan 50 meter
lange Forsytiahaag elk vroeg
voorjaar uitbundig geel bloeit
en waar zelfs de trein voor stopt!
Helaas zijn alle Forsytia’s met de
grond gelijk gemaakt. Een omwonende in een reactie naar
deze krant: “Iedereen die ook
maar enige kennis heeft van
groei en bloei weet toch dat Forsytia’s bloeien in de maanden
maart/april. De knoppen wor-

den al in januari/februari gevormd, maar dat is nu nog het
ergste, wel op 2-jarig hout. Dus
deze snoei-versnipperaars hebben ervoor gezorgd dat er in
ieder geval dit jaar geen fris ontluikend geel langs de Leidsevaart zal bloeien!” De Forsytialiefhebber: “Iedereen met een
tuin weet, dat ná het bloeiseizoen de snoei van Forsytia’s
mag plaatsvinden, dus in de
maanden ná april. Of het onwil
en/of onkunde is... Was de slogan van de gemeente niet ooit
‘Houd Heemstede groen?

Theater/open podium (10-14 jaar)
Heemstede - Vind jij het ook
zo leuk om een rol te spelen?
Om typetjes na te doen en de
ster te zijn? Bij Casca start op
maandag 9 februari een nieuwe
Theatercursus voor tieners,
waarin iedereen de ster mag
zijn. Samen met de docente
Marlies Verdonk gaan de tieners beginnen met het oefenen
van verschillende speltechnieken. Na de kennismaking met
theater gaan de kinderen iets
in studeren, maar als ze zelf al
weten wat ze willen mag dat

ook! Als het maar iets met
toneel of theater te maken
heeft. De theatercursus bestaat
uit twaalf lessen, die altijd op
maandag van 18.00 tot 19.30
uur worden gegeven in de Princehof, Glipperweg 57, Heemstede. Kosten: 80,- euro.
De laatste les is de première
voor ouders en/of verzorgers:
met alle sterren op het podium!
Aanmelden kan bij Casca van
maandag t/m vrijdag van 9.0012.00 uur: tel. 023-548 38 28
kies 1. Meer info: www.casca.nl.

Verspreiding/
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

editie 5
oPlaag 17.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 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-mailadres. 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 toestemming van de uitgever!

WWW.HeemSteder.nl
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Langs het tuinpad van Heemstede

Provinciale monumenten
De Vereniging Oud HeemstedeBennebroek kent een lange traditie waar het gaat om het uitgeven van historische publicaties. In 2004 en 2005 verschenen
de rijk geïllustreerde uitgaven:
”Monumenten van Heemstede, een keuze uit de parels van
de Heerlijkheid” met foto`s van
Cees Peper en teksten van Michel Bakker, Maarten van Bourgondiën, Frans Harm en Hans
Krol. Voor de Heemsteder zijn de
boeken de bron om de Provinciale monumenten in Heemstede
onder de aandacht te brengen
van de lezers, zoals we reeds
deden met de gemeentelijke
monumenten. Veel informatie
over rijks-provinciale, gemeentelijke monumenten en de speciaal door de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek,
HVHB, samengestelde lijst van
behoudeniswaardige panden en
objecten, kunt u vinden op de
website: www.hv-hb.nl

graafplaatsen van Nederland is
een bijzondere belevenis. Achter
de ingang op het meest linkse
pad ligt de Neoclassicistische
grafkelder van de familie Van
Vollenhoven in sierend metselwerk opgetrokken uit gele, rode
en grijze baksteen. De grafkapel dateert uit 1874. Het lijkt wat
op een kleine Romeinse tempel.
In de zone van het fries zit tussen twee pilasters een zandstenen tekstplaat met: “Ik ben de
Opstanding en het Leven [Joh.
X1.25]”. De naam Van Vollenhoven staat op een schild in het
midden van het muurpaneel.
Een dubbele paneeldeur geeft
toegang tot een voorhal, waarachter de eigenlijke kapel. De
drie vensters hebben een glas in
lood raamvulling. Op marmeren
platen staan de namen en gegevens van de drie bijgezette familieleden.

Grafmonumenten op de
Algemene begraafplaats
aan de Herfstlaan

• Van Vollenhoven
Op de begraafplaats aan de
Herfstlaan weet de servicemedewerker Jan van de Reep feilloos de weg te wijzen naar de
grafmonumenten die de status v1an Provinciaal Monument
hebben. Hij heeft zelf over de
begraafplaats en Groenendaal
een boekje geschreven, dat verkrijgbaar is bij het serviceloket
op de begraafplaats. Wandelen over een van de mooiste be-

• Van Verschuer-Brants
Het echtpaar Van VerschuerBrants was van 1835 tot 1901
was de eigenaar van landgoed
de Hartekamp. Uit filantropische overwegingen lieten zij in
1900 het naar hun genoemde
complex bejaardenwoningen in
Bennebroek bouwen. Dat is nu
een rijksmonument. Het grafmonument Van Verschuer-Brants is
een provinciaal monument. Op
de zerk staat een hoge marmeren “sarcofaag” ter nagedachtenis aan hun op zevenjarige leeftijd in 1847 overleden zoon. Tot
het overlijden heeft de sarco-

faag op De Hartekamp gestaan,
afgebeeld zijn het familiewapen
en een geknakte lelie, symbool
van de vergankelijkheid van het
leven.

Bedevaarten naar Lourdes
• Van Lennep
Het grafmonument van de familie Van Lennep wordt fraai
beheerst door het marmeren
beeld van de zittende jonkvrouwe Jeanne Caroline van Lennep,
1898-1928. de afgebeelde klimop op het bankje staat met altijd
groene bladeren symbool voor
het eeuwig leven en verbondenheid tot in de dood. Klimop
houdt als het ware de herinnering vast. Op de rechterzijvlak
van het bankje is de sculptuur
gesigneerd: M. Guiraud-Rivière. Bijzonder is de wijze waarop
Jeanne van Lennep is afgebeeld,
ontspannen zittend, met kleding en kapsel die kenmerkend
is voor de mode uit de tweede
helft van de twintiger jaren.
De begraafplaats maakt samen
met het wandelbos Groenendaal deel uit van de geschiedenis van Heemstede. Er zijn wandelroutes uitgezet om meer aandacht te schenken aan de cultuurhistorische waarde van beide locaties. De routebeschrijvingen in het genoemde boekje worden ingeleid met een korte beschrijving van de geschiedenis. Tussen de aanwijzingen
voor de route wordt steeds informatie over de bezienswaardigheden gegeven.
Ton van den Brink

Instituut voor Fysiotherapie Heemstede

Het nieuwe jaar is net begonnen
en de goede voornemens zijn gemaakt. Bij veel mensen spelen
daarbij gewicht en conditie een
rol. Maar een balansdag is niet
altijd afdoende en goede voornemens zijn ook weer snel verge-

ten. En als de kilo’s er al afgaan
komen ze er vaak net zo hard
weer aan. Tijd dus voor wat anders. Tijd voor het Medical Health
Program. Verandering van eetgewoonte vraagt om verandering in
eetgedrag. Het Instituut voor Fy-

Dit jaar is het thema van de reis
naar Lourdes ‘De Weg van Bernadette’. De 10-daagse busreis is van 3 tot 12 juni 2009
(bij voldoende deelname), An-

ders wordt het een 9 daagse
reis (zonder Parijs) . Het vertrek
is vanuit Haarlem. De treinreis
duurt van 24 september tot 1
oktober. Vertrek eveneens vanuit Haarlem. De vliegreis van 25
tot 30 september. Vertrek vliegveld Eindhoven.
Informatiebijeenkomst
Op zondag 25 januari wordt
een
informatie-bijeenkomst
gehouden in de kerkzaal van
de parochie Johannes de Doper in de Amsterdamstraat te
Haarlem. Aanvang 14.00 uur.
Info: Riet Wempe, tel. 0235372847.

Nieuwe expositie in de Waag

Regio - In de eerste maand
van het nieuwe jaar exposeren
zeven nieuwe leden van de
Kunstenaarsvereniging KZOD
(Kunst Zij Ons Doel) in het historische gebouw De Waag aan
het Spaarne te Haarlem.

Deze tentoonstelling kan zeker
verrassend en afwisselend worden genoemd want vier geheel
verschillende disciplines komen
in de sfeervolle expositiezaal op
de 1e verdieping aan bod: drie
schilders, twee fotografen, een
keramist(e) en een etser tonen
hun werk aan de bezoekers van

siotherapie Heemstede helpt om
dit keer wel te slagen.

zen. Goed eten begint immers
met het gebruiken van de juiste
ingrediënten. Samen stellen we
een beweegplan op dat bij u past.
Want bewegen heeft een positieve invloed op lichaam en geest.
Dus voelt u zich fitter! Maar u
leert niet alleen wat u moet eten
en hoe u moet bewegen. U leert
ook hoe u dat vol kunt houden en
wat daar voor nodig is.

Wat is er nu zo bijzonder aan
dit programma?
Iedere deelnemer krijgt individuele begeleiding. Daarnaast gaan
we in een kleine groep uitgebreid in op voeding, bewegen en
eetgedrag. Reclames zetten ons
vaak op het verkeerde been wat
eten betreft. U leert kiezen wat u
moet kopen door etiketten te le-

Wat is dat nou, zo’n
BIA-meting?
De BIA-meter geeft inzicht in de
samenstelling van het lichaam.
Zodat je bij het afvallen alleen
overtollig vet verliest en geen
spierweefsel of water.
Daardoor verbetert de balans
in het lichaam. Dus voelt u zich
gezonder!

Cursus Medical Health Program,
nu met gratis* BIA-meting!
Heemstede – Heeft u ook goede voornemens…? Voelt u zich
te zwaar, niet fit genoeg…? Laat het niet bij voornemens! Kom
in beweging en ga naar de informatieavond over de cursus
Medical Health Program. En wilt u weten of die cursus wat
voor u is ? Laat dan eerst gratis* een BIA-meting doen.

Regio - In samenwerking met
de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten organiseert de Lourdesgroep Haarlem en Omstreken dit jaar opnieuw een bus- een trein en
een vliegreis naar Lourdes. Deze Lourdesreizen zijn een begrip in Haarlem en omstreken
en worden begeleid door de
vrijwilligsters van de Lourdesgroep.

de Waag gedurende de komende weken. De exposanten zijn
Hanneke van Oosterhout (olieverf), Annet Verplanke (verhalende beelden) Emilio Sanchez
(schilderijen op boomschorspapier) fotografen Steven Blad en
Dennis Bulters en Josee Gouda
(keramiek) Jeanette Kuiperi (etsen).
Te zien tot en met zondag 25
januari in Galerie De Waag
– Spaarne 30 RD te Haarlem
(openingstijden: donderdag tot
en met zondag van 13.00 uur tot
17.00 uur).

* Tot en met 31 januari a.s. is deze
BIA-meting helemaal gratis (normaal15 euro).

Meer informatie?
Wilt u ook uw eet- en leefstijl
veranderen, maar lukt het maar
niet? Kom dan langs voor meer
informatie.
Op dinsdag 20 januari om 19.30
u houden wij vrijblijvend een
informatieavond in het Instituut
voor Fysiotherapie Heemstede,
Burg. Van Lennepweg 1.
Voor aanmelding of meer informatie, neem contact op met:
Gerlinda Star, Henk van Galen of
Cyril Spronck,
tel.: (023) 528 19 06 of mail:
info@fysio-heemstede.nl.
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IJspret in Heemstede

Foto: Ton van de Brink

IJspret op een eeuwenoude
locatie: het Oude Slot.
(René Dubelaar)

De 1e(!) schaatservaring van onze zoon
Daan Vijge, 4 jaar,
bij Groenendaal, nabij het monument op
het plasje bij de omgevallen boom.
(José Molenkamp &
Colin Vijge)

Onze kleinzoon Berend van Leuven voor
het eerst op het Heemsteedse ijs aan het
trainen voor de elfstedentocht in 2023.
(Pieter de Vos)

IJspret op de Leidsevaart
Heemstede. (L. van der Ouw)

Foto: Ton van de Brink

Schaatsen op het Spaarne.
(J. Brinkman)
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Kerstbomen en koopmansgeluk

Heemstede - Terwijl kinderen nog met verhitte koppen en
een ernstig gezicht met kerstbomen sleepten naar de al grote berg Nordmannen, speelde de
jachthoorns van het Pannenland
de voor die avond omgedoopte
nocturne van brandmeester Arie
van Loon : “Hoe hoog wordt mijn
fikkie?”
Denise Diependaal en haar kornuiten Bas, Tom en Michel haalden honderdzesen vijftig kerstbomen op. Een nieuw record volgens Cees Schipper en Jos Pool,
de mannen van Bureau Handhaving, die voor iedere kerstboom
op het trapveldje aan de Vrijheidsdreef een lotje gaven. Denise, 12 jaar jong en nu reeds
ervaren in het organiseren van
kerstbomenverzamelen in het
groot, zag haar lotje 111 roze,
goed voor een echte Nintendo
spelcomputer, getrokken worden door wethouder Pieter van
de Stadt die even loco-burgemeester was en een wel heel gelukkige hand had om juist dit lotje als hoofdprijs te trekken. Dat
noem je gewoon koopmansgeluk! Van de Stadt moest in de politiewagen, met omroepinstallatie
aan boord, wel drie keer kijken
naar de kleur, want bij het blauwe ledlicht lijkt dat lichtroze net
op lichtoranjeblauwrose. Volgens
wijkagent Bob van der Kolk, gerenommeerd kleurkenner, klopte het allemaal en na het laatste lotje getrokken te hebben,
kon de jeugdbrandweer de 2500
kerstbomen in de fik steken. Volgens Pieter van de Stadt afkomstig uit een kwart van de Heemsteedse huishoudens. Meer dan
genoeg om er een spetterende
fireparty van te maken voor de
jeugd die in grote drommen was
gekomen om dit jaarlijkse legale
fikkie stoken mee te maken. De
Vrienden van de Kinderboerderij
zorgden voor warme chocolade
in een koek en zopie kraam en
ook dat hoort bij de traditie.
Ton van den Brink

Vlnr: Vivienne van der Zande, Ria van Bakel en Tecla Baas.

Riant nieuw kantoor
voor SWOB

Bennebroek – De Stichting Welzijn Ouderen Bennebroek, breed
bekend in Bennebroek en omgeving als “swob”, hield woensdag
een open dag in het voormalig
gemeentehuis om hun nieuwe
onderkomen te komen bewonderen. Een vrolijk feest want de
zon was de eregast. Die hadden
de medewerkers van uitdrukkelijk uitgenodigd omdat ze die op
hun oude werkplek maar mondjesmaat gezien hadden. Vrolijk
ook vanwege de komst van veel
collega`s uit de regio en veel
vertegenwoordigers van organisaties uit Bennebroek en de
regio. Waar in Heemstede altijd gesproken wordt over Welzijn Ouderen, heeft Bennebroek
zijn eigen benaming met “swob”
en dat mag eigenlijk best zo blijven. Het klinkt zo vertrouwd en
haast vertederend. Maar met het
samengaan van “swob” met een
andere SWB, namelijk Stichting Welzijn Bloemendaal, is de
O verdwenen. Niet dat de ouderen verdwenen zijn, maar de jongeren zijn erbij gekomen en dan
heb je die O niet meer nodig.
Voor directeur van SWOB, Tecla
Baas, is de verhuizing een ongelofelijke vooruitgang.
Zon en ruimte
Zagen ze in de vorige behuizing
in het souterrain van de bibliotheek soms een zonnestraaltje
door een bovenlicht, nu stroomt
het zonlicht binnen door grote ramen en is er voor vijf medewerkers en/of vrijwilligers een

werkplek. Wat een weelde al die
ruimte! Alle ruimte voor de ouderenadviseur Ria van Bakel en
de sociaal-culturele werker Vivienne van der Zande. Directeur
Tecla Baas heet vanaf nu coördinator Bennebroek en heeft
een apart kantoor met ook veel
kijk op groen. Ze kan haar geluk niet op. Terugkijken op de
tijd dat ze inwoonden in de bibliotheek, viel het eigenlijk best
mee. Als de bibliotheek gesloten
was, konden ze de leeszaal gebruiken. De samenwerking met
de mensen van de bibliotheek
was heel vriendelijk. Nu zijn ze
buren. Voor vergaderingen, koffie ochtenden, cursussen en andere bijeenkomsten kunnen ze
gebruik maken van de vroegere
burgemeesterskamer. Voor het
Loket is er een kleine spreekkamer die zit naast de balie. Daar
kan in alle rust even informatie
gegeven worden over de WMO,
Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dit Loket is open op
maandag en vrijdagochtend van
9 tot 12 en op afspraak op telnr. 023 5126026. Het SWOB is
dagelijks, wel werkdagen, open
van 9 tot 11.30. Welzijn Ouderen
Bennebroek heeft het oude telefoonnummer meegenomen en
dat blijft dus 023 5845300. In het
voormalige gemeentehuis zitten
verder politie, de gemeentelijke
belastingdienst voor heel Bloemendaal en een balie burgerzaken voor inwoners van de
heerlijkheid Bennebroek.
Ton van den Brink

Eerste eindejaarsbuurtfeest
Lombokstraat succes
Heemstede - Het eerste eindejaarsbuurtfeest,
georganiseerd door een aantal
enthousiaste bewoners, is
ondanks de kou een succes
geworden. Ieder hielp mee
om het feest een succes te
laten worden. Een podium,
een loungeset en zelfs een
verzekering was afgesloten.
Menig persoon uit het publiek
probeerde zijn zangkunsten
via een Karaokescherm. Bij

sommige mensen zal dat een
aanslag op de oren zijn geweest maar dat mocht de pret
niet drukken...
Echt gezellig werd het net
voor twaalf uur met het aftellen. Om twaalf uur vloeide de
champagne rijkelijk. Buiten
de hekken werd fantastisch
vuurwerk afgestoken. Een
topfeest dat volgens de buurt
zeker navolging verdient.
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Omwonenden AH Blekersvaart
willen geen zondagsopenstelling
Heemstede - Een aantal omwonenden van Albert Heijn Blekersvaart heeft zich verenigd en
ageert tegen het voornemen van
de supermarkt op zondag open
te gaan.

Vereniging van omwonenden
Albert Heijn Heemstede is begin 2008 opgericht in verband
met de nieuwbouwplannen van
Albert Heijn. De vereniging vertegenwoordigt circa 50 direct
omwonenden. De doelstelling
van de vereniging is ‘het behouden en waar mogelijk verbeteren
van het huidig kwalitatief hoogwaardig woonmilieu, inclusief
de openbare ruimte en de verkeersveiligheid’. De vereniging
heeft hierover regulier overleg
met Wethouder Van de Stadt.
Zo wil de vereniging weten
waarom de zondagopenstelling
binnen de gemeente gewenst
is. “Er staat alleen vermeld dat
de Dekamarkt Binnenweg in februari 2008 een verzoek heeft
ingediend en dat de gemeente in september 2008 beslo-

ten heeft om alle supermarkten aan te schrijven of ook zij
wel of geen ontheffing voor de
zondagopenstelling willen”, aldus de vereniging in een schrijven naar de gemeente. Ook de
Vomar zou zondags open willen.
Verder: “Uit niets blijkt dat de inwoners van Heemstede om een
zondagopenstelling hebben gevraagd en/of de gemeente zich
de vraag heeft gesteld of de lusten (de openstelling) de lasten
(overlast) overstijgen.
De gemeente zou de voorkeur
geven aan Albert Heijn om zondags te openen omdat er goede parkeervoorzieningen (garage) zijn. De bewoners vrezen erge parkeerdrukte rondom de super. De parkeergarage is zwaar
verouderd zeggen ze en vele
mensen kiezen er juist voor om
in de buurt te parkeren in plaats
van de donkere en smalle garage in te rijden. De buurt heeft nu
al te lijden van de vaak grote auto’s die niet schromen om hun
vehikel verkeerd te parkeren, zo
wordt gesignaleerd. Jammer vinden ze het ook dat de kinderen

Film & Lunch bij Casca (55 )
+

Heemstede - Donderdag 22 januari wordt bij Casca een klassieke dramafilm gedraaid.
(Bel voor meer informatie over
de inhoud van de film.)
In de pauze van de film kunt u
in de foyer van de Luifel van een
heerlijke lunch genieten.
Het hele film & lunch-programma is van 10.30 uur tot ± 14.00

uur bij Casca de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Kosten inclusief lunch: 9,00 euro. Senioren van 65+ betalen
8,00 euro.
In verband met de lunch graag
vooraf reserveren uiterlijk dinsdag 20 januari, dit kan telefonisch: (023) 548 38 28 op werkdagen van 9-12 uur.

‘Etudes Feminine’

Edith Leerkes op gitaar
Heemstede - Zondag 25 januari komt Edith Leerkes naar Het
Oude Slot in Heemstede met
haar soloprogramma: ‘Etudes
Feminine’. Edith Leerkes, bekend
als begeleidster van Herman van
Veen, is ook als solo-gitariste actief. Op de cd ‘Etudes Feminine’,
haar eersteling als soliste, speelt
ze eigen composities die opvallen door hun persoonlijke, warm
gepassioneerde toon. Zij bezit een aangenaam eigenzinnige en warme stijl. Het programma ‘Etudes Feminine’ bestaat uit
authentieke muziek, afgewisseld
met korte gesproken en gezongen teksten, als een eerbetoon
aan een dierbare, dochter, zoon,
man, moeder, vriend. Teksten
zijn o.a. van Judith Herzberg,
Margaretha Vasalis, Herman
van Veen en Edith Leerkes. De
stukken vinden hun oorsprong
in de klassieke muziektraditie,
de Midden-Europese, joodse en
zigeunercultuur. Afwisselende
maar bovenal galante, feminine muziek in een theatrale setting. Een persoonlijk en authen-

tiek portret van een rasmuzikante én theatervrouw. Regie: Herman van Veen.
Zondag 25 januari om 20.15 uur
in Het Oude Slot, ingang aan de
Ringvaartlaan, Heemstede. Toegang: 17,50 euro/ 15,00 euro Reserveren kaarten 06-13133626
of www.podiumoudeslot.nl. Indien voorradig voor het concert
aan de zaal.

in de buurt straks niet meer ongestoord kunnen spelen op zondag ‘rustdag’.
De buurt zal verder worden aangetast, zo wordt gevreesd, door
zwerfvuil. “Het is hier geregeld
een zooitje op zondag”, zeggen
ze. “De papiercontainers zouden structureel zaterdagmiddag
moeten worden geleegd”, vinden ze.
“Geen bevoorrading op zondag”,
is de wens en voorts wil de vereniging wat betreft handhaving
van openbare orde, milieu, verkeersstromen en parkeerdruk
een ‘proactief handhavingsplan’.
Omdat de vereniging waardedaling van hun huizen vreest, heeft
ze het voornemen de mogelijkheden te onderzoeken voor het
indienen van planschade.
De vereniging hoopt dat het college het plan van tafel veegt.
Mocht een andere manier van
openstelling aan de orde komen,
hoopt zij bovendien dat de gemeente rekening houdt met de
wensen van omwonenden van
de AH.

Vernooy
overgenomen
door Hanbank
Bennebroek - Met ingang
van heden is Loodgieters- Installatiebedrijf Vernooy te Bennebroek overgenomen door
Hanbank Installatietechniek.
Het bedrijf houdt zich onder
andere bezig met elektra, beveiliging, regeltechniek, verwarming, koeling en dakbedekking. Zie ook: www.hanbank.nl. Hankbank is gevestigd aan de Herenweg 49c.
Tel. 023-528616.

MIX-It Disco
Heemstede - Mix-it is dé danceavond bij Casca in Heemstede.
Niet alleen de muziek wordt goed
gemixed, ook het publiek van deze avond is een mix tussen mensen mét en mensen zonder verstandelijke beperking.
Let op: datum is gewijzigd: in
plaats van 17 januari is het 24
januari geworden!
Dus dan gaan we weer lekker
swingen! Iedereen is van harte
welkom van 19.30 tot 22.00 uur.
De entree, inclusief twee frisdrankjes is 5,- euro. Vanaf dit
seizoen is er ook een strippenkaart verkrijgbaar: een kaart met
9 strippen kost dan 40,00 euro
en een kaart met 5 strippen kost
22,50 euro.
Meer informatie? Bel Casca: 023
- 548 38 28 of e-mail plexat@
casca.nl of via: www.casca.nl.

Nieuwe praktijk in Heemstede

Coach2Connection helpt u
eindelijk van het roken af
Heemstede - Is ook jouw goede voornemen te stoppen met
roken? En was dat vorig jaar ook
je goede voornemen…. en het
jaar daarvoor? Stop nu echt de
laatste keer van je leven omdat
de Nooit Meer Roken (NMR)methode wèl succesvol is! Een
uitspraak recht uit het hart van
Regine Schoe. Zij begon een
half jaar geleden haar coachingspraktijk om mensen van
het roken af te helpen.
Wat is het unieke aan deze
methode? De reden waarom
iemand niet kan stoppen met
roken heeft vooral te maken met
het feit dat roken een gewoonte is geworden. Het is een onderdeel van je gedrag doordat je
roken gekoppeld hebt aan bepaalde momenten. ’s Ochtends
bij de koffie…. bij stress, na het
eten…. of nog eentje voor het
slapen gaan. Met als gevolg dat
je elke ochtend of na elke maaltijd de drang voelt om te roken.
De NMR-methode richt zich op
deze koppelingen en is in staat
ze te doen verdwijnen zodat ook
jouw rookgewoonte/-gedrag definitief verdwijnt. Dat maakt deze unieke methode zo krachtig
waardoor definitief stoppen met
roken met deze methode gemakkelijk is.
Er zijn al vele methodes, wat
is nu precies het verschil met
andere methodes? Onderzoek laat zien dat het verslavende effect van nicotine na 3 dagen van niet roken al verdwenen
is. Dus daar ligt het probleem
niet. Maar door de aangeleerde rookgewoontes niet aan te

pakken, is het bijna onmogelijk te stoppen. Ze zijn namelijk
geprogrammeerd in je onderbewustzijn en zijn niet te stoppen op wilskracht alleen. Dat
verklaart waarom meer dan 75%
van de mensen die ooit gestopt
waren met roken, weer begonnen is.
Meer dan 80% van de rokers
is definitief gestopt na één
NMR-sessie. Hoe kan dit?
Het unieke van de NMR-methode is, dat deze erop gericht
is een levenslange verandering
in het zelfbeeld en rookgewoontes tot stand te brengen door het
onderbewustzijn te herprogrammeren. Deze volledige aanpak
maakt deze methode zo krachtig. In kort tijd (2 uur) worden
het zelfbeeld en rookgedrag veranderd. Alle NMR-coaches hebben zoveel vertrouwen in deze
methode dat zij levenslange garantie geven. Dat betekent dat
als je, om wat voor reden dan
ook, weer bent gaan roken, je
mag terugkomen voor een gratis nabehandeling.
Regine Schoe is een gecertificeerd NMR-coach en maakt
deel uit van het netwerk van
NMR-coaches. Heb jij het goede
voornemen en je wilt echt stoppen met roken of heb je al één
of meerdere mislukte pogingen
gedaan? Dan is nu het moment
aangebroken om een afspraak
met Regine te maken. Coach2Connection, Dr. Schaepmanlaan 15, 2104 VA Heemstede,
tel. 023-5282483 / 06-27170673
of kijk op www.coach2connection.nl

’t Is weer Vrijdag: (11-14 jaar)

Heemstede - ‘t Is weer Vrijdag: dé vrijdagavond voor tieners bij Casca! Er is een moord
gepleegd. Wie is de dader? Kunnen jullie deze zaak oplossen?
Voel je een echte detective en
kom kijken of jij weet wie het
gedaan heeft... op vrijdag 23
januari: wie is de dader?

‘t Is weer Vrijdag is altijd in de
jongerenruimte van Plexat de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede, van 20.00 tot 22.00 uur. Kosten: 2,- euro. Je hoeft je niet op
te geven, gewoon langskomen
voor een avond lachen en lol
met leeftijdgenoten, vrienden en
vriendinnen.
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Jaaroverzicht 2008
Ruim honderd deelnemers kende de Avondvierdaagse van Bosbeek het afgelopen jaar. Een uniek evenement! Het zit ‘m niet in de kilometers die worden afgelegd door ouderen op bromscooters, achter de rollatoren of geduwd in rolstoelen. Maar een prestatie is het evengoed!

Juli

•

Inmiddels is de tuinenwedstrijd van De Heemsteder in samenwerking met
Tuincentrum de Oosteinde van start gegaan. Weet u het nog? Elke week
een pracht van een tuin of onderdeel van een tuin op de foto in de Heemsteder. Iedereen mag insturen en dat wordt dan ook gretig gedaan.
• Juli en augustus zijn altijd een beetje ‘komkommertijd maanden’ en ook de
redactie van de Heemsteder merkt dat. Het ‘nieuws’ is tijdens deze maanden op vakantie zeg maar. Niet voor de Zonnebloem, die een ZomerZesdaagse houdt. Dat zijn zes excursies, en de eerste vindt plaats in Museum
de Cruquius. Dit bezoek met o.a. een uitgebreide rondleiding in het historisch museum bleek een schot in de roos.
• Je zou zeggen dat juli ook voor ambtenaren en collegeleden een vakantiemaand is. Dat is wellicht ook zo, burgemeester Marianne Heeremans en
wethouders bezochten op de 1e van de maand toch wel nog even de modelwoning in de Utrechtlaan. Deze woning kon bekeken worden hoe de
huizen er na de renovatie uit gaan zien.
• Wie van een welverdiende vakantie genieten deze maand zijn minderbedeelde kinderen uit Lesa, Polen. Het is de stichting PPL die jaarlijks bemiddelt met o.a. bedrijven en vrijwilligers van bijvoorbeeld sportclubs, om de
kids uit Polen een heerlijke vakantieweek in het ‘rijke Nederland’ (Heemstede e.o.) aan te bieden.

Ballonnen geven altijd een prettig gevoel, kleurig en feestelijk voor een jarige of
dansend in de lucht. Het liefst een blauwe lucht als achtergrond. Dat was helaas
niet het geval voor de ruim tweehonderd ballonnen die begin deze maand werden opgelaten voor de 20-jarige school De Evenaar. Maar een feest was het natuurlijk wel!

Augustus

•

 et was sowieso dungezaaid met de blauwe luchten, want augustus viel
H
een beetje in het water. We hadden zelfs te kampen met heuse wateroverlast hier en daar. Soms ongemakkelijk, soms eigenlijk wel leuk om met je
laaren in te springen. Verschillende lezers stuurden een foto op van kleine
poeltjes die ontstonden in tuinen, wegen en straten na weer zo’n hoosbui.
• Voor het raadhuis wordt een nieuw kunstwerk onthuld door wethouders
Struijf en Van de Stadt. Het stelt een tuinbank voor rondom de eik voor het
gemeentehuis.
• Tussen de buien door worden in lanen en straten buurtbarbecues gehouden. Het is tegenwoordig echt ‘hot’ om met buren lekker een karbonaadje
te prikken en een wijntje te drinken. Niet binnenshuis, maar buiten!
• Je zou denken dat in een relaxte maand als augustus ook het schorriemorrie lekker niets aan het doen was. Was het maar waar. Op 18 augustus steken onbekenden een baal oud papier in brand onder de Geniebrug over de
Leidsevaart in een opslagruimte onder de brug. Gelukkig heeft de brandweer
de brand geblust maar kon niet voorkomen dat de brug schade opliep.
• Bezorgdheid was er om de betoncentrale aan de Ringvaart tegenover wijk
Merlenhoven. Er is namelijk verzoek ingediend door Cementbouw Cruquius
om de stilgelegde fabriek weer nieuw leven in te blazen...

September

Op zaterdag 13 september is het feest bij de tuinders van Volkstuinvereniging
Groenendaal. Zij bestaat namelijk 50 jaar! Destijds in het leven geroepen zodat
liefhebbers op hun buitentuintje groenten konden verbouwen. Inmiddels is het
hebben van een volkstuin ook nog leuk om andere dingen mee te doen: relaxen,
bijzondere bloemen kweken of biologische groenten verbouwen.
•

•
•
•

•

De ergernissen rondom de renovatie van de Zandvoortselaan lopen hoog
op. Het verkeer is na de vakantie natuurlijk nog drukker geworden en dan
valt het voor omwonenden en middenstand niet altijd mee om positief te
blijven om zo’n lange tijd al met een opgebroken laan in je maag te zitten.
Vele handen maken licht werk en dat gebeurde op de Kinderboerderij. De
opstallen en omgeving is winterklaar gemaakt.
Het Wilhelminaplein mag veel levendiger worden, stelt de PvdA. Die partij
wil graag een visie voor dit oude centrum, want het plein verdient veel meer
dan het nu is... De term Vergane Glorie wordt genoemd.
Catharine Keyl en Dolf Jansen (opmerkelijke combinatie) bezoeken college Hageveld om in de huid van leraar te kruipen. Na een chaotische 1e les,
verliep de 2e al veel beter. Het duurt even voordat je de kinderen in het gareel hebt....
De begroting voor gemeente Heemstede wordt gepresenteerd: weinig golfslag; een sluitende begroting. De lasten mogen wel iets omhoog, de OZB
welteverstaan.
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Jaaroverzicht 2008
Oktober

Eindelijk wordt de hoofdprijswinnaar van de tuinenactie bekendgemaakt: het is
mevrouw Reitsma uit de Lanckhorstlaan. Ze heeft inderdaad een erg mooie tuin,
vond ook William Dobbe van Tuincentrum de Oosteinde, die de jury vormde.
Dit jaar komt er zeker weer een tuinenwedstrijd.
•
•
•
•
•

•

•

November

 e herfst is een feit en mede door het mooie weer zijn lezers zeer actief als
D
fotograaf en sturen menig mooie ‘zwam’ naar de krant.
De Binnenwegreconstructie wordt duurder dan eerst was gedacht: van 1.6
gaat de begroting nu naar 2.3 miljoen euro. Tegenvallers kunnen er meer
komen als bijvoorbeeld de riolering moet worden opgegraven.
Veiliger moet de Johan Wagenaarlaan. Een van de voorstellen is het fietspad in de bocht te scheiden van de autorijbaan. Ook komt er een extra zebra bij.
Eind van de maand en begin november worden in Heemstede zogeheten
‘Poppy’s’ (klaprozen op zijn Engels) uitgedeeld als eerbetoon aan gesneuvelde militairen. Burgemeester Marianne Heeremans krijgt er ook eentje.
De in Bennebroek wonende Milly en dochter Mabel gaan meedoen aan
danswedstrijden voor moeders en dochters. De wedstrijden worden door
TV-zender Nickelodeon georganiseerd. Eind december 2008 zou blijken dat
er veel talent bij het duo aanwezig is: ze winnen!
Feest bij Steunpunt vrijwilligerswerk! Het bestaat 5 jaar. Veel mensen zijn
via het ‘punt’ aan een leuke vrijwilligersjob gekomen en andersom kunnen
organisaties vacatures succesvol laten invullen door tussenkomst van het
steunpunt. Wethouder Struijf komt feliciteren.
Bewoners van Het Overbos krijgen een rit aangeboden in oldtimers, op 18
oktober. Oudjes in oudjes om het zo maar te zeggen. Ze vinden het fantastisch!

Een van de hoogtepunten van het najaar in Heemstede is Kunstlijn. Kleur en vorm
van plaatselijke kunstenaars zorgen voor veel bezoek en inspiratie. Deze kleine
meid is een kunstenaar in de dop.

•

In Bennebroek, in het raadhuis, wordt voor de allerlaatste maal een kunsttentoonstelling gehouden. Na deze houdt Bennebroek – vanaf januari
2009 – immers op te bestaan als zelfstandige gemeente en hoort dan bij
Bloemendaal.
• Onder de koepel van College Hageveld geven twee harmonie-orkesten
– St. Michaël (uit Heemstede) en Arti (uit Alphen a/d Rijn) – een grandioos
concert. Samen bestaan ze 200 jaar.
• Deze maand worden Waterschapsverkiezingen gehouden.
• Voor deze man hoeft niemand te kiezen; die komt gewoon elkaar weer: Sint
Nicolaas. Half november is het weer een drukte van belang in de dorpskernen van Bennebroek en Heemstede, waar de Goedheiligman steeds
duizenden kinderen als publiek heeft.
• De nieuwe fusiegemeente Bloemendaal/Bennebroek verkiest de VVD als
grootste partij (7 zetels), gevolgd door CDA (4), D66 (3), Leefbaar Bloemendaal (2), PvdA (2)en GroenLinks (1).

December

Een zeer sfeervol beeld geeft deze foto van de traditionele Kerstsamenzang
bij de dorpspomp op Kerstavond. De Teisterbande verzorgde ook nu weer de
muzikale begeleiding.
•
•
•
•

•

•

 oor de nieuwbouw van SEIN op Cruquius wordt de feestelijke eerste paal
V
geslagen. Er zal plaats worden geboden aan 240 cliënten.
Bij de Heemsteedse Vogelvrienden werden jubilarissen in het zonnetje
gezet: J. Diependaal en F. Greevenborek, beiden 25 jaar lid.
Zwaargewicht Erica Terpstra is maar liefst 40 kilo afgevallen en schreef daar
een boek over. Een  mooie prestatie, dat is waar! De oud-Olympisch zwemster en oud-politica signeert bij Boekhandel Blokker.
Het is cadeaumaand en na Sint is het de beurt aan de kerstman om
heerlijk te shoppen in Heemstede. Er worden diverse evenementen en
activiteiten georganiseerd die enerzijds goed zijn voor de middenstand en
anderzijds voor veel gezelligheid zorgen.
Zuster Lucia, mevrouw Zuijderwijk, krijgt een koninklijke onderscheiding
opgespeld. Ze trad in 1956 in bij de Congregratie van de Zusters Augustinessen als Zuster Lucia. Ze werd onderscheiden vanwege haar compassie
en bestuursleven.
Kerstmarkten, koopzondagen, kerstcarols... en ook nog even kijken bij
Museum Van Schagen op het Wilhelminaplein waar talloze kerstgroepen uit
velerlei landen de moeite waard zijn om te bekijken.
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Sociale vaardigheidstraining bij Casca

Meer zelfvertrouwen kweken
bij kids en tieners
Heemstede – In een tijd waarin veel gevraagd wordt van kinderen in de basisschoolleeftijd en in het voortgezet onderwijs
groeit de behoefte aan hulpverlening. De jeugd wordt gebombardeerd met informatie vanuit alle hoeken en niet iedereen
heeft automatisch de eigenschappen in huis om die goed te
verwerken. Contact met leeftijdgenoten is van essentieel belang en de sociale druk is vaak enorm. Maar wat als je het best
lastig vindt om contact te leggen met anderen. Extra aandacht
voor deze problemen zijn dan welkom. Casca start binnenkort
met een sociale vaardigheidstraining bij de Luifel. Voor kinderen van 9-12 jaar en voor jongeren van 13-16 jaar. Beide trainingen bestaan uit ca. 10 bijeenkomsten en worden gegeven
door gespecialiseerde therapeuten.
De sociale vaardigheidstraining
voor de jongste groep is bedoeld
voor kinderen die moeite hebben
met het aangaan en onderhouden van contacten met anderen.
Een kind dat niet goed kan samenspelen met leeftijdgenootjes
voelt zich daarbij soms erg ongelukkig. Een reden kan zijn dat
het niet durft op te komen voor
zichzelf. Het kind trekt zich terug of gaat juist in de aanval en
wordt zelf een pestkop. Door situaties te oefenen in een groepje van maximaal 10 kinderen kun
je bepaalde aspecten van gedrag verbeteren. Het doel is direct te ondervinden wat wel en
niet handig is in omgang met
anderen, waardoor je sterker en
steviger in je schoenen staat.
Elke bijeenkomst heeft een
hoofdthema, zoals kennismaken, het aankijken van de ander, iets vragen, luisteren naar
wat anderen te zeggen hebben
en op je beurt wachten. Andere
thema’s die aan bod komen zijn
omgaan met afwijzing, grenzen
stellen voor jezelf en kritiek geven en ontvangen.
Voor de kinderen van 9-12 jaar
heeft Casca twee docenten ge-

Pia Rondeel doet de training voor
middelbare scholieren.
vonden die gespecialiseerd zijn
om met deze doelgroep te werken. Dieuwer Berks (33) heeft
een studie psychologie gevolgd
in de Verenigde Staten en Marieke van der Nagel (29) studeerde af bij de Rijksuniversiteit Groningen in de pedagogische wetenschappen. Beiden
zijn tevens Master in de psychomotorische therapie en verzorgen vanuit hun praktijk E-Motion Training en Therapie al ja-

ren diverse trainingen voor kinderen en jongeren. Samen geven ze leiding aan de cursus op
een laagdrempelige wijze, zodat
de kinderen zich er veilig en op
hun gemak voelen.
Ook voor jongeren van 13-16 jaar
geldt dat ze zich soms ongemakkelijk voelen in contact met anderen. Ze vinden het moeilijk om
voor hun mening uit te komen
om niet afgewezen te worden
en om grenzen te bepalen. Verliefdheid gaat een rol spelen en
gevoelens van eenzaamheid komen in die levensfase regelmatig
voor. Veel gehoorde opmerkingen van jongeren zijn: ‘meestal loop ik lachend rond, terwijl
ik me eigenlijk verdrietig voel’ en
‘ik zeg niet zo snel nee, waardoor
het lijkt alsof ik alles altijd maar
goed vind’.
Door situaties na te spelen gaan
ze in de groep ervaren dat ze
op zichzelf kunnen vertrouwen.
Al gauw merken ze dat anderen hun problemen herkennen.
Er wordt bekeken hoe je bepaalde situaties op een andere manier kunt bekijken of kunt aanpakken.
Pia Rondeel verzorgt de training voor deze groep jongeren.
Zij is Gestaltpsychotherapeut en
voert een praktijk in Bloemendaal. Daarnaast is zij binnen het
voortgezet onderwijs actief als
docent, counselor en vertrouwenspersoon.
Voor beide sociale vaardigheidstrainingen zijn introductiebijeenkomsten georganiseerd voor ouders. Voor de groep van 9-12
jaar is de introductielezing op
woensdag 28 januari van 20.0022.00 uur bij Casca. Gedurende
de training wordt er een ouderbijeenkomst gehouden over de
vorderingen van de kinderen.
Voor de oudere groep is de introductie avond op maandag 2
februari van 20.00-22.00 uur bij
Casca. Tevens is er op die avond
ruimte om vragen te stellen. Op
maandag 20 april is er een gezamenlijke afsluiting voor de ouders.
Voor meer informatie en inschrijving: maandag t/m vrijdag
9.00-12.00 uur bij Casca, 0235483828.
Mirjam Goossens
Op de foto staan links Marieke
van der Nagel en rechts Dieuwer
Berks. Zij doen de training voor de
jongste groep.

Colour Coaching bij Casca
Heemstede - Wil jij weten wat
de kleurkeuze van je kleding over
jou vertelt? Hoe we aan anderen
door deze kleurkeuze kunnen
laten zien hoe we ons voelen en
wat onze drijfveren zijn? Kleuren
die we dragen tonen onze persoonlijkheid, ze beïnvloeden onze stemming en ons gedrag. Al
heel lang is bekend dat kleuren

invloed op ons hebben, de kleuren van onze omgeving, van wat
we eten en drinken, maar ook
de kleuren die we dragen. Deze inzichten worden gebruikt in
een uniek concept: Colour Coaching, waarin begeleiding wordt
gegeven bij de persoonlijke keuze van kleuren die je uitstraling
en emoties kunnen ondersteu-

nen. Op deze manier kun je je
leven positief beïnvloeden en
veranderen. In deze verrassende
kleurenworkshop laten coaches
Fanny Zandvliet en Annemarie Prins je kennis maken met
de kracht van kleuren en Colour
Coaching. Deze workshop voor
vrouwen is bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op
woensdag 21 januari, aanvang:
10.00 uur.

Jubileum boerenkoolmaaltijd
bij Paschalis Baylon
Heemstede - Wat krijg je als je
15 kilo gesneden boerenkool, 25
kilo aardappelen, 50 rookworsten, 15 liter chocolademelk, 5 liter glühwein en heel veel scouts
mixt op één middag en avond?
Een hele gezellige boerenkooldag!
Afgelopen zaterdag heeft de
scoutingvereniging
Paschalis
Baylon, bij de ruïne in het Groenendaalse bos de opening gevierd van het nieuwe jaar. Traditioneel gebeurt dat altijd met de
boerenkooldag. Omdat dit jaar
echter in het teken staat van het
75-jarige bestaan van de groep
is er (nog) meer aandacht aan
gegeven.
’s Middags werden alle scouts
uitgenodigd om een speciaal
voor die middag gemaakt spel te
gaan spelen in het bos: Levend
monopoly. Een grote groep kinderen trotseerde de kou en trokken goedgemutst (!) het bos in
waar ze, door middel van snel
door het bos te rennen om bij de
verschillende posten de juiste
kaartjes te kopen en door middel van slim onderhandelen met
de andere groepjes punten konden scoren.
Regelmatig kon er thee worden
gedronken om weer een beetje
op temperatuur te komen. Het
was heerlijk winterweer: een
zonnetje en geen wind, wat wil
je nog meer.
Na het spel keerden de kinderen

weer terug bij de ruïne waar inmiddels een kampvuur was ontstoken. Ook waren heel veel ouders gearriveerd die samen met
de hele groep uitgenodigd waren om de boerenkool te nuttigen. Tijdens het spel van de kinderen stonden in de blokhut op
grote gasvuren nog grotere pannen te pruttelen met de ingrediënten voor de maaltijd.
De maaltijd werd afgerond met
een heerlijk toetje en toen kon er
worden gestart met het avondspel: het beroemde ‘Paschalisgeluiden-spel’. Passerende wandelaars zullen wel gedacht hebben: wat loopt er nu rond in het
bos…?
Bij terugkomst stond er heerlijke
warme chocolademelk en, voor
de ouders, glühwein klaar. Tijdens het zingen van kampvuurliederen werd dit genuttigd.
Daarna werd deze, ontzettend
gezellige, dag afgesloten en kon
iedereen welgevoed en nog inmiddels nog beter gemutst naar
huis terugkeren.
De scoutinggroep Sint Paschalis Baylon gebruikt de ruïne en
de blokhut in Wandelbos Groenendaal als uitvalsbasis voor
haar activiteiten. Alle jongens
en meisjes vanaf 7 jaar mogen
lid worden. Meer informatie kunt
u krijgen via info@paschalisbaylon.com of www.paschalisbaylon.com.
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Mamagaai Theater presenteert
Musical Robin Hood
Heemstede – Op zaterdag 24
januari om 16.00 uur wordt er
in theater de Luifel een musical
voor het hele gezin gepresenteerd. Het is de musical ‘Robin
Hood’ die uitgevoerd wordt door
Mamagaai Theater. Ook op vrijdag 30 januari staat een uitvoering op het programma, maar
die is uitverkocht. Tot slot worden op zaterdag 30 januari nog
uitvoeringen gegeven, om 12.00
en 15.30 uur.
De rollen in Robin Hood worden
per voorstelling vervuld door
ruim 40 kinderen.
Bestel kaarten op www.mamagaai.nl of info@mamagaai.nl, tel.
06-28787006.

Het gaat over…
Prins Jan is al een tijdje aan de
macht door hulp van de Heks
Pistolettica, die Koning Richard,
de broer van Prins Jan, door een
toverspreuk heeft weggetoverd!
Robin Hood en Keessie zijn op
zoek naar Koning Richard omdat Prins Jan en Sheriff de bevolking het leven zeur maakt,
door veel belastinggeld te heffen. Maar dan komt Robin Hood
terug om de mensen te helpen
maar ook om te trouwen met zijn
geliefde Prinses Marianne. Maar
Prins Jan wil Prinses Marianne
laten trouwen met Graaf Sebastiaan. Wat doet de Nar in dit ver- op? Zal het toch allemaal goed
haal, wie vrolijkt hij nu eigenlijk komen?

Zondag 18 januari

Openingsconcert
Philharmonisch orkest
Heemstede - Het 60 leden tellende Heemsteeds Philharmonisch Orkest geeft zondag 18
januari een concert in de Protestantse kerk in Haarlem. Dat start
om 15.00 uur, maar de kerkdeuren openen om 14.30 uur.
De toegang is gratis.
Het orkest stond sinds de oprichting in 1966 tot 2007 onder
de inspirerende leiding van dirigent Iman Soeteman. In het seizoen 2007-2008 maken drie dirigenten hun opwachting bij het
orkest, waarna één van hen de
taak zal overnemen.
De uiteindelijke keus is gevallen
op Dick Verhoef.
In het HphO vormen gevorderde
amateur-musici, samen met hun
dirigent, een ensemble waarin
enthousiasme samengaat met
het streven naar een hoog muzi-

kaal niveau. De wekelijkse repetities kennen dan ook een professionele aanpak.
Repertoire: Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Ravel, Sjostakovitsj: componisten uit alle periodes van de muziekgeschiedenis vinden vroeg of laat hun
weg naar de lessenaars van het
HPhO. Daarbij horen ook Nederlandse componisten als Andriessen, Van Maanen en Olthuis. Werken voor koor en orkest zijn eveneens vaste onderdelen van het repertoire.
Dirigent
Dick Verhoef studeerde hoorn
en directie aan het Rotterdams
Concervatorium. Nog tijdens
zijn studie remplaceerde hij als
hoornist bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder diri-

genten als Bernard Haitink, Valery Gergiev, Simon Rattle, Edo
de Waart en Kurt Samderling.
In 1989 werd hij kernlid van het
Nederlands Blazers ensemble
(NBE) en in 1991 volgde zijn aanstelling als eerste hoornist bij het
Noordhollands Philharmonisch
Orkest, thans Holland Symfonia
genaamd. Met het NBE maakte hij concertreizen naar o.a. Colombia, USA, Japan, Nieuw-Zeeland en Mexico. Ook dirigeerde
hij het NBE tijdens vele internationale festivals. Daarnaast dirigeerde hij kamerorkesten, de
Cantorij van Brielle in cantates
van Bach en was hij coach van
het ‘jong NBE’, enkele koren en
orkesten. Hij volgde directielessen bij o.a. Lucas Vis. Sinds september 2008 is Dick Verhoef dirigent van het Heemsteeds Philharmonisch Orkest.
Dit concert wordt georganiseerd
door de Stichting Classic Concerts Zandvoort . U bent van
harte uitgenodigd dit concert bij
te wonen. Voor meer informatie:
www.classicconcerts.nl of Toos
Bergen 06- 518 538 14.

Italië speelt belangrijke rol in haar werk
Heemstede – Op het programma van Het Oude Slot donderdag 15 januari een literaire avond met Rosita Steenbeek. Rosita Steenbeek (Utrecht
1959) studeerde af in de Nederlandse taal- en letterkunde en vestigde zich in 1985 in
Italië.
Een bewogen leven, zo kun je
het bestaan van Rosita Steenbeek tot nu toe wel noemen. Op
haar dertiende werd ze getroffen
door een hersenbloeding. Daar
ondervindt ze gelukkig geen nadelige gevolgen meer van. Het
auto-ongeluk wat ze samen met
haar moeder overleefde, en dat
precies gebeurde in de periode
dat haar vader ernstig ziek in het
ziekenhuis lag, bezorgt haar tot
op de dag van vandaag verdriet.
Rosita Steenbeek debuteerde in
1994 met de roman ‘De laatste
vrouw’. Het boek werd zeer goed

ontvangen en in diverse talen
vertaald. Italië, en met name Rome, nemen een belangrijke rol
in in haar werk. Ze is gek van
het land, vertoeft er ook grote
delen van het jaar. Boeiend kan
ze vertellen over het onontdekte Rome. Naast diverse andere
romans schreef ze ook de nonfictie ‘Thuis in Rome’ en ‘Terug
in Rome’. Even bevlogen verhaalt ze over de Etrusken, die
2500 jaar geleden in Italiaanse
contreien hun paradijs hadden
gesticht.
Maar ook over rouwverwerking kan Rosita vertellen, met
natuurlijk haar eigen leven als
bron. Een lach en een traan, ze
komen vaak bij Rosita Steenbeek voorbij. ‘Betrokken, niet
zweverig’.
Donderdag 15 januari om 20.15
uur in Het Oude Slot, ingang

Foto: Ray Christian.

Literaire avond met Rosita Steenbeek

aan de Ringvaartlaan, Heemstede. Toegang: 12,50 euro / 10,00
euro. Reserveren kaarten 0613133626 of www.podiumoudeslot.nl. Indien voorradig aan de
zaal.

Muziek en bewegen
met dreumes en peuter
Heemstede - Vanaf woensdag
28 januari kunnen kleine kinderen samen met hun ouder(s) bij
Casca zingen en muziek maken.
In een ontspannen sfeer worden
vertrouwde en nieuwe liedjes
gezongen en spelletjes gedaan
die passen in de belevingswereld van jonge kinderen. Zingen is een leuke en speelse manier om de ontwikkeling van taal
en spraak te ondersteunen. We
maken gebruik van eenvoudige

muziekinstrumenten, handpoppen en seizoenmateriaal. Er zijn
2 groepen: van 9.00 tot 9.45 uur
en van 9.45 tot 10.30 uur onder
begeleiding van Ingeborg Boll in
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kosten voor 8 keer: 55,50
euro per ouder en 1 of 2 kinderen. Aanmelden kan bij Casca van maandag t/m vrijdag van
9.00-12.00 uur: telefoon 023-548
38 28 kies 1. Meer info: www.
casca.nl.

Sprankelend debuut pure
theaterpersoonlijkheid
Heemstede - Anne van Veen
trad vorig seizoen voor het eerst
op in de Nederlandse theaters.
Dit seizoen gaat zij officieel in
première, bijgestaan door haar
vaste pianist. Haar liedjespro-

gramma bevat zowel eigen als
bestaand repertoire.
Anne is nieuwsgierig en kijkt
soms te lang en te ver waardoor ze datgene ziet wat ze nou
net níet wou zien. Zij balanceert
tussen schijn en werkelijkheid
en zegt met heel veel niks en met
niks heel veel.
website: www.annevanveen.nl /
www.bostheaterproducties.nl
Wanneer
Vrijdag 23 januari is de voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur. De entree is
15,00 euro - CJP/65+ 14,00 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en
45 minuten voor aanvang. Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.
Foto: Joris van Bennekom Geert
Gratama.

Voorstelling voor 6+

Hakim speelt De Dromendief
Heemstede – De dromendief
steelt dromen van kinderen.
Omdat kinderen de mooiste dromen hebben, maar vooral ook
veel dromen. De dromendief kan
dromen speuren van heel ver
met zijn Dromoscoop en met zijn
dromenzuiger zuigt hij de dromen van de kinderen leeg. Hij
droomt die dromen zelf op. Om
jong te blijven. Omdat hij een
oude man is die geen dromen
meer heeft. Op een dag steelt
de dromendief de dromen van
de zoon van een uitvinder. Als
de uitvinder merkt dat zijn kind
geen dromen meer heeft, probeert hij erachter te komen wie
dat heeft gedaan. Maar dat is
geen makkelijk klus... ‘De Dromendief’ van meesterverteller
Hakim Traïdia is één en al avontuur met fantasie, muziek en humor. Website: www.hakim.nl
Wanneer en waar
Zondag 18 januari is de voorstelling in Theater de Luifel,

Herenweg 96 in Heemstede. Aanvang: 15.00 uur. De entree is 11,euro. Leeftijd: 6+.
Kaartverkoop van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en
45 minuten voor aanvang. Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.
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Koning Winter regeert:
VEW gaat zaalvoetballen
Heemstede - De winterse temperaturen houden het veldvoetbal in de macht. Als alles normaal verloopt wordt de competitie zaterdag 17 januari hervat.
In de koude periode ging VEW
de zaal in om het Oliebollentoernooi te spelen. Vanaf 09.30
uur was de Groenendaalhal bezet door de jeugd van VEW.
Voorzitter Gerben Jukema (zie
foto) had een speelschema in
elkaar gezet en hield het scorebord bij. Om 13.30 uur was de
beurt aan de A-junioren aangevuld met leiders en trainers. Al
met al een zeer geslaagde zaalvoetbaldag.
Als er zaterdag gevoetbald kan
worden heeft VEW een redelijk
vol programma:
SVOW-1- VEW-1 (VR)
VEW-2- Hillegom-2 (VR)
VEW-3- Swift
HBC-3- VEW-4

Bel Air Bridge
Heemstede - De eerste wedstrijd in 2009 was ook gelijk
de eerste drive in een nieuwe serie. De leden van Bel Air
werden aangenaam verrast
op een paar heerlijke oliebollen die waren gebakken
en geschonken door Jan van
Dam de bekende bakker in
ruste en lid van Bel Air. Na de
handen te hebben gereinigd
werden de spellen weer opgepakt en kon het echte werk
weer beginnen. Er waren weer
rare verdelingen te bespeuren waar menig bridger zijn of
haar tanden op stuk beet. De
oliebollen waren makkelijker
te verwerken.
Na 24 spellen bleek dat Tine
Posthuma en Irma v.Roosmalen
gewoon doorgaan waar zij in
2008 waren gebleven en dat was
met winnen. Met 61,46% hebben zij al weer een gat geslagen
van 5% op de nieuwkomers in de

A lijn, Tinus Spreeuw en Gerard
v.d.Berk. Zij werden met 56,94%
fraai tweede. Ook Agnes Hulsebosch en Tiny Uitendaal deden
het de eerste keer in de A lijn
met 55,90% niet slecht. Liesbeth
Warmerdam en Ans Pieters, een
paar van de gevestigde orde deden het vier tafels goed en twee
behoorlijk minder. Tegen Jan
Pieters en Piet v.d.Raad kwamen
zij niet verder dan 29% en tegen
Tiny en Agnes werd maar 45%
gescoord. Hun eindtotaal was
echter nog 55,56% en daar zal
menig bridger blij mee zijn. Nellie en Niek Koopman hadden een
slechte dag. Met 33,33% werd de
laatste plaats behaald. Er is nog
hoop herstel werk te doen.
In de B lijn deden Diny en Jaap
Hartman mee om de lijn compleet te maken en dat hebben de B lijners geweten. Met
een score van 64,58% ging het
paar met de winst naar huis.
De tweede plaats werd ingenomen door Miep v.d.Raad en Mar-

Mindfulness-trainingen
en meer bij Villa Uitzicht
Regio – In januari starten diverse trainingen Mindfulness,
ook voor ouders van kinderen
tussen 0-18 jaar bij Villa Uitzicht in Hillegom. Er is een ruim
aanbod van coachingstrajecten voor volwassenen, jongeren en kinderen: 1-op 1 coaching, passie en missie, imaginatie, wandel-en fietscaoching, teamcoaching, conflictcoaching, coaching op competenties. Ook biedt Villa Uit-

zicht diverse workshops op gebied van wellness: Koken met
Kidzzzz van 7-12 jaar, zangworkshop, kleur en kleding, astrologie, massages, kinderyoga,
meditatie, outdoor-activiteiten,
een verwendag voor vriendinnen op 5 april en nog veel meer.
Open dagen op zaterdag 28
februari en zondag 29 maart
van 10.00-17.00 uur. Kijk voor
meer informatie en aanmelding
op www.villauitzicht.nl

greet. Drie weken hadden zij samen niet aan de bridgetafel gezeten, het ergste werd gevreesd.
Maar met een score van 62,50%
waren zij in hun sas. Martien en
André Mesman waren erg druk
na afloop van de wedstrijd en
toen de uitslag bekend werd
gemaakt, bleek ook wel waarom. Zij hadden weer eens goed
gescoord. Met 60,07% werd de
derde plaats gepakt. Dat was
een tijd geleden. Ina Langeveld
en Ria Brandwijk konden zich
met 58,68% goed in de top nestelen. Zou het er nu eens van komen dat zij de A lijn halen.
Rietje Koopman en Ingrid Roosendaal zijn kennelijk de klap
van degradatie nog niet te boven
of hebben in de Kerstvakantie
te geoefend, want met 36,81%
staan zij bijna onderaan. De laatste plaats is weggelegd voor
Carrie Carels en Hennie Lameris,
slechts 32,29%
In de B lijn deden An Touw en Wil
v.Dijk goede zaken. Met een score van 59,57% is een goede stap
gezet richting B lijn. Zij worden
op de voet gevolgd door Lies en
Huub Huneker die met 58,25%
goed hadden gepresteerd. Toos
v.d.Tweel en Albert v.d.Moolen
hebben ook hun zinnen gezet om
zo snel mogelijk terug naar de B
lijn te gaan en met 56,50% zijn zij
op de goede weg. Marrie Mesman gaat met Fia de Kluijver de
competitie afmaken en hun score van 52,42% geeft goede hoop
dat het sportief ook wel gaat lukken. Riek en Nico Timmers zitten
nog steeds in een dip(je). Gedegradeerd en nu met een score
van 42,50% voor de dag te komen, dat is niet best. Corrien en
Joop Visser hebben het wel naar
hun zin, maar de resultaten zijn
er nog niet. Met een score van
42,08% bungelen zijn bijna onderaan. Deze plaats is weggelegd voor onze lieve dames. U
weet vast wel wie.
Piet van den Raad.

14.30 uur
12.00 uur
14.30 uur
14.30 uur

Castricum-5- VEW-5
VEW-vet- RCH-vet
Hellas Sport-a- VEW-a
Sp’woude-c- VEW-c1
VEW-c2- HBC-c
VEW-e3- Alliance-e
VEW-f1- Sizo-f

12.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
12.00 uur
11.45 uur
09.30 uur
09.30 uur

VEW-e3 is bij winst kampioen!
VEW agenda: vrijdag 9 januari werd de vijfde ronde gespeeld
van de klaverjas kompetitie. In
een lekker verwarmd clubhuis
werd er sportief gestreden om
de punten.
1. Arjan Klaver, 4916 punten
2. Siem van Egmond, 4843 punten
3. Fred van Egmond, 4572 punten.
Dit keer had organisator Iwan
Biesot 2 poedel prijzen:
Sonja v.d. Made 3851 punten
Art
3785 punten.
Er wordt weer geklaverjast op
vrijdag 13 februari en op vrijdag
13 maart.

Aventurijn KidsYoga opent
praktijk in Heemstede
Heemstede - Bij yoga zal
menigeen in de Westerse samenleving denken aan een soort
ontspanningstechniek voor volwassen mensen. Maar niets is
minder waar. Yoga is ook heel
toegankelijk gemaakt voor jonge kinderen. Kinderyoga is op
speelse manier ontspannen en
bewust worden van jezelf. Het
bevordert de concentratie en lenigheid en is ook voor kinderen
goed voor lichaam en geest.
Enkele weken geleden heeft Ien
Rijkhold Meesters haar praktijk voor kinderyoga in Heemstede geopend. Een belangrijk uitgangspunt van kinderyoga is,
dat ieder kind goed is, zoals het
is. Ien Rijkhold Meesters benadrukt dit: “Bij kinderyoga gaat
het er niet om de beste te zijn.
Het is geen wedstrijd. We willen
juist even weg van ‘prestaties
neerzetten’, door ruimte te geven
aan creativiteit en stilte”.
Spelenderwijs leren kinderen elkaar te vertrouwen en om zelf
betrouwbaar te zijn. Elkaar te

respecteren en je eigen grenzen
aan te geven, maar ook rekening
houden met die van de ander.
Ien vertelt: “Een les kinderyoga is vooral leuk en samen plezier hebben. We dansen en zingen met elkaar of we tekenen”.
De kinderyoga van Ien heeft
ook een serieuze kant: Luisteren
naar de eigen adem of samen
een paar minuten stil zijn. Volgens Ien worden ze daar rustig
van. Ook op school kan kinderyoga goed worden ingepast. Zo
vertelde een juf die “haar” kinderen na een les kinderyoga terug kreeg in de klas, dat ze hen
veel rustiger vond dan normaal
vervolgt Ien enthousiast.
De kinderyogalessen zijn opgebouwd rond een thema, dat
van les tot les kan variëren en
Er wordt in kleine groepen van
max. 10 kinderen lesgegeven.
Er is al yoga voor kinderen vanaf 6 jaar. Voor meer informatie:
www.aventurijnkidsyoga.
nl of vraag de brochure aan via
info@aventurijnkidsyoga.nl
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Exposities in het raadhuis

Expositie Gemma van Schendelen (Burgerzaal)

Expositie Rita van Enschot (centrale hal)

De expositie van de Heemsteedse kunstenares Gemma van Schendelen is te
zien tot 1 februari 2009. De kunstenares laat een overzicht zien van haar werken
(foto’s, tekeningen en schilderijen). Haar opleiding heeft zij genoten aan de Gerrit
Rietveldacademie en de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten. Werken zijn
onder ander te zien geweest in Galerie Meerman (Haarlem), Galerie Kwartijn
(Amsterdam) en S.B.K/Kunstcentrum (Haarlem). Daarnaast zijn werken van haar
hand in privébezit in Engeland, Duitsland en Nederland. U bent van harte welkom
tijdens de openingsuren van het raadhuis.

De expositie van Rita van Enschot is te zien tot 4 februari 2009. Rita van Enschot
schildert al ruim 20 jaar met olieverf op doek en paneel. De onderwerpen zijn veelzijdig: strandgezichten, bloemenmarkten, terrasjes, landschappen. Het werk is vrolijk
van kleur en ontwerp. Haar grote voorbeeld en inspiratiebron is Kees (A.C.) van
Noort uit Heemstede, beroemd geworden om zijn strandgezichten en bollenvelden.
Momenteel hebben de duinen haar voorkeur. Haar inspiratie hiervoor vindt zij in de
waterleidingduinen. U bent van harte welkom tijdens de openingsuren van het raadhuis.

Woonregio Velsen en Zuid-Kennemerland
Vanaf januari 2009 kunnen de inwoners
van regio Zuid-Kennemerland voor een
proefperiode van één jaar (pilot) in
aanmerking komen voor een huurwoning
in Velsen en andersom. Hierdoor krijgen
woningzoekenden een ruimere keuze en is
de verwachting dat men eerder een
passende woning vindt. Na dit proefjaar
volgt een evaluatie en besluiten de gemeenten of de regeling gehandhaafd blijft.

Overgangsregeling
Voor iedereen die aan de pilot mee wil
doen en al staat ingeschreven als woningzoekende, geldt een overgangsregeling van
drie maanden. Schrijft u zich in deze periode
in, dan kunt u uw zoekduur/wachttijd die u
heeft opgebouwd van de ene woningmarkt
meenemen naar de andere. De maximum
inschrijftijd die u mee kunt nemen is vanaf
1 maart 2004. Staat u al in beide regio’s

ingeschreven, dan kunt u uw langste
zoekduur/wachttijd meenemen naar de
regio waar u korter staat ingeschreven.
Schrijft u zich na de overgangsperiode in of
bent u een nieuwe woningzoekende, dan
sluit u achter aan in de rij.

HeemstedeMail
HeemstedeMail is de gratis berichtenservice van de gemeente. Word
abonnee via www.heemstede.nl
en ontvang periodiek een e-mail-

De regeling is bedoeld voor inwoners van
de deelnemende gemeenten en woningzoekenden die een maatschappelijke of
Vervolg pagina 2

bericht met nieuws op maat van
de gemeente.

Adresgegevens & openingstijden
Publieksbalie (voorheen burgerzaken)
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u vooraf eerst een afspraak maken.
Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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economische binding met één
van de volgende gemeenten
hebben: Bloemendaal (waaronder Bennebroek), Haarlem,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Velsen
(Velsen-Noord, IJmuiden, VelsenZuid, Driehuis, Santpoort-Noord,
Santpoort-Zuid, Velserbroek).

Als u in Zuid-Kennemerland in
aanmerking wilt komen voor een
huurwoning moet u als woningzoekende reageren op het actuele
aanbod van woningen. Kandidaten die
gereageerd hebben op een aangeboden

J A N U A R I

Inschrijven in een andere regio
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die geïnteresseerd zijn in een huurwoning in
Velsen kunnen zich inschrijven bij Wonen in
Velsen op www.woneninvelsen.nl. Hier vindt
u ook alle spelregels. U kunt een onbeperkt
aantal opties nemen, mits verdeeld over
verschillende clusters (groepen woningen).
Een optie kost € 5,--. Wilt u gebruikmaken
van de overgangsregeling dan moet u bij
inschrijving uw registratienummer van
Woonservice bij de hand hebben. Beschikt u
niet over internet, dan kunt u zich ook laten
inschrijven en informeren bij één van de
Velsense woningcorporaties of het kantoor
van Woonservice.

Informatie
over grote
projecten?
www.heemstede.nl

Woningzoekenden uit Zuid-Kennemerland

Voorzie uw grijze rolemmer
tijdig van de juiste sticker!
Vanaf 19 januari 2009 worden de aangeboden
grijze rolemmers die nog niet een juiste
sticker hebben, voorzien van een gele
kaart. Op deze kaart staat het verzoek om
deze sticker aan te brengen.
Vanaf 2 februari 2009 worden alleen nog
grijze rolemmers geleegd die voorzien zijn
van een juiste sticker.
Heeft u nog vragen over het gebruik van de
sticker, de grijze rolemmer of de afvalkalender?
Neem dan contact op met de afdeling
Publieksinformatie van De Meerlanden via
telefoonnummer (0297) 38 17 17.

Eenmalige uitkering van € 50 netto voor minima

Mogelijk komt ook
ú in aanmerking
Het rijk heeft in december een netto
extra bijdrage van € 50 beschikbaar
gesteld voor huishoudens met een laag
inkomen (lager dan 120% van de
bijstandsnorm). Mensen die in 2008 een
bijstandsuitkering, bijzondere bijstand
of een andere toelage voor minima
hebben ontvangen, kregen de € 50 in
december automatisch.

1 4

Woningzoekenden
in
Velsen kunnen door het
nemen van ‘opties’ of
door ‘loting’ voor een
huurwoning in aanmerking
komen. De pilot geldt alléén voor het optiemodel, dus niet voor de loting. Deelnemers
aan de pilot zijn van
loting uitgesloten.
Het optiemodel
houdt in dat u
opties kunt nemen op groepen
woningen in Velsen.
U komt in een wachtrij te
staan voor deze woningen.

Aan de verschillende systemen
die Velsen en Zuid-Kennemerland
hanteren voor de verdeling van huurwoningen verandert niets. De spelregels die
op dit moment van toepassing zijn,
blijven ongewijzigd.

U moet de sticker plakken op de deksel
van de grijze rolemmer. Grote rolemmers
met een inhoud van 240 liter moeten
in 2009 voorzien zijn van een groene
sticker. De kleine rolemmer heeft een
gele sticker nodig.

-

woning worden op zoekduur geselecteerd.
Zoekduur is de tijdsduur die wordt
gerekend vanaf de datum van inschrijving.
Degene met de langste zoekduur krijgt
de woning toegewezen.

Verdeelsysteem wonen

Jaarlijks ontvangen de gebruikers van
grijze rolemmers in december een nieuwe
sticker bij de afvalkalender. De stickers
met barcode vormen een controlemiddel
dat onder andere informatie geeft over het
adres waartoe de rolemmer behoort en of
de afvalstoffenheffing is betaald.

H E E M S T E D E

Mogelijk komt ook ú in aanmerking
Heeft u wel een laag inkomen, maar bent u niet
bekend bij de Intergemeentelijke Afdeling
Sociale Zaken? Mogelijk heeft u ook recht op
de extra bijdrage van € 50 netto.
Kijk op www.iasz.nl of en hoe u in aanmerking
komt voor deze eenmalige uitkering. U kunt ook
contact opnemen met de IASZ, Raadhuisplein
1, Heemstede, telefoon (023) 548 58 68.

Woningaanbod Woonservice digitaal
Vanaf 3 februari ligt er geen woningkrant
meer in de hal van het raadhuis; het
woningaanbod is alleen nog in te zien via
internet (www.mijnwoonservice.nl). Woning-

zoekenden, die niet beschikken over een
computer, kunnen nog wel een geprinte
versie van het woningaanbod afhalen bij
de balie van het raadhuis.

Werk aan de weg
Bernard Zweerslaan/ Mozartkade/Johannes Verhulstlaan
tot maart 2009
Tot maart 2009 is het deel van de Mozartkade, ter hoogte van de Beatrixschool, afgesloten voor
alle verkeer. Het afgesloten gedeelte is met wegafzettingen en bebording aangegeven. De afsluiting heeft te maken met het verplanten van bomen en het plaatsen van damwanden.
Bestemmingsverkeer voor de Bernard Zweerslaan en Johannes Verhulstlaan kan hinder van
deze werkzaamheden ondervinden. Het doorgaan van dit werk is afhankelijk van de actuele
weersomstandigheden!

Glipperweg, tussen Kemphaanlaan en grens Bennebroek
tot april 2009
Tot medio maart 2009 is de oostelijke rijbaan van de Glipperweg tussen de Kemphaanlaan en de
grens met Bennebroek afgesloten. Verkeer richting Bennebroek kan van de weg gebruikmaken.
Autoverkeer richting Heemstede wordt omgeleid via de Herenweg. Fietsers kunnen in beide richtingen gebruik blijven maken van de Glipperweg. Voor het openbaar vervoer worden alternatieve
opstapplaatsen bij de haltes aangegeven. De werkzaamheden betreffen het vervangen van het
riool en de aanleg van vrijliggende fietspaden.

Glipperweg, tussen Kemphaanlaan en grens Bennebroek
tot april 2009
Tot en met april 2009 is het deel van de Crayenestersingel voor de Crayenesterschool afgesloten
voor alle verkeer. De school is alleen voor voetgangers bereikbaar vanaf de Lanckhorstlaan.
De afsluiting heeft te maken met bouwwerkzaamheden bij de Crayenesterschool.
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Bouwplannen
het uitbreiden van een woonhuis
het plaatsen van een zonnescherm
het uitbreiden van een woonhuis
het doorbreken van muren op de begane grond

- J.C. van Oostzanenlaan 16
- Binnenweg 82
- Cruquiusweg 158
- Heemsteedse Dreef 75

Aanvraag sloopvergunning
2009.901

het verwijderen van asbest

- Overijssellaan 49

De bovenstaande aanvragen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 – 17.00
uur en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1).

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 9 januari 2009)
2008.254
2008.339
2008.342

het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak - Dr. P. Cuyperslaan 20
het vernieuwen van een serre
- Overboslaan 33
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak - Dr. P. Cuyperslaan 22

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 9 januari 2009)
2008.087
2008.346
2008.347

het uitbreiden van een woonhuis op de 1e verdieping
het wijzigen van reclame
het wijzigen van reclame

- Beethovenlaan 35
- Raadhuisstraat 54
- Cruquiusweg 37B

Verleende tijdelijke reguliere bouwvergunning (verzonden 12 januari
2009) voor de duur van vijf jaar
2008.183

het bouwen van een tijdelijke huisvesting,
voor 142 cliënten locatie ‘Noordkop’

- Herenweg 5

Verleende aanlegvergunning (verzonden 9 januari 2009)
2008.332

het verwijderen van houtgewas t.b.v. herstel
- Herenweg 2a + 2b
zichtas tussen de Overplaats en landgoed de Hartekamp

De bovenstaande vergunningen liggen van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).
Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 9 januari 2009)
2008.223

het optrekken van de achtergevel

- Kastanjelaan 11

De bovenstaande vergunning ligt op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur
en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank
Haarlem. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure ontheffing bestemmingsplan
2008.305
2008.311

uitbreiden woonhuis
uitbreiden woonhuis

-
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Verkeersbesluiten

Aanvragen bouwvergunning
2008.351
2009.001
2009.003
2009.004

H E E M S T E D E

- Brederolaan 11
- Beatrixplantsoen 102

De verzoeken en ontwerpbesluiten liggen vanaf 15-01-2009 gedurende 6 weken op
maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter
inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden
kunnen hierover zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen
gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de
zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en
Woningtoezicht tijdens de openingstijden.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Instellen stopverbod noordelijke parallelweg van de Cruquiusweg tussen
de Javalaan en de Nijverheidsweg
Het college van B&W heeft het volgende besloten:
1. aan beide zijden van de noordelijke parallelweg van de Cruquiusweg het huidige
parkeerverbod op het wegvak tussen de Javalaan en de Nijverheidsweg op te heffen;
2. aan beide zijden van de noordelijke parallelweg van de Cruquiusweg een stopverbod in
te stellen op het wegvak tussen de Javalaan en de Nijverheidsweg (door het aanbrengen
van de borden E2 van bijlage 1 van het RVV 1990).

Instellen parkeerverbod Ritzema Boskade - Burgemeester van Doornkade
Het college van B&W heeft het volgende besloten:
1. door het aanbrengen van een gele onderbroken streep in de binnenbocht van de Ritzema
Boskade-Burgemeester van Doornkade een parkeerverbod in te stellen op de genoemde locatie;
2. door het aanbrengen van een gele onderbroken streep in de buitenbocht van de Ritzema
Boskade-Burgemeester van Doornkade ter hoogte van de uitrit naar het weiland een
parkeerverbod in te stellen op de genoemde locatie.
Bovenstaande besluiten en bijbehorende stukken liggen vanaf 15 januari 2009 gedurende
zes weken ter inzage.
Tegen de verkeersbesluiten kunt u binnen zes weken vanaf de dag na de publicatiedatum
bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet opgeschort. Bij
een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige
voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten
griffierechten worden betaald.

Budget lokaal culturele initiatieven 2009
Voor het jaar 2009 is een maximale subsidie van € 7.000,- beschikbaar voor activiteiten die
zich richten op het bevorderen van cultuurparticipatie, cultuurbehoud en cultuureducatie.
Aan een ingediend subsidieverzoek worden enkele nadere voorwaarden gesteld:
- een verzoek dient 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 activiteiten moet worden ingediend;
- de activiteit of het project moet in 2009 van start gaan;
- het subsidieverzoek moet worden ingediend vóór 1 maart 2009. Met deze indieningtermijn wordt overigens afgeweken van de in de Verordening subsidiëring Lokaal Culturele
Initiatieven genoemde termijn van 1 februari 2009.
Indien het beschikbare budget van € 7.000,- onvoldoende is om alle in dit kader ingekomen
aanvragen te honoreren, zal door het college van B&W een afweging worden gemaakt. Hierbij
wordt prioriteit gegeven aan activiteiten die naar het oordeel het college het meest duidelijk
een verbinding 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 muziekvereniging in dit verband een incidentele subsidie
kan worden verstrekt van € 500,-. Voorwaarde hiervoor is dat de betreffende 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.
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Aanbesteding beheer en exploitatie sportcomplexen
Aankondiging van de opdracht ‘concessie voor openbare diensten:
beheer en exploitatie sportcomplexen’ voor de gemeente Heemstede
Onderwerp van aanbesteding
De gemeente Heemstede beschikt onder meer over twee sportcomplexen, te weten:
- Sportcentrum Groenendaal
- Sportpark Groenendaal
Beide complexen worden momenteel geëxploiteerd door Optisport Heemstede BV. Het contract met
deze exploitant loopt af per 1 juli 2009. Ook na 1 juli 2009 wil de gemeente Heemstede het beheer
en de exploitatie van deze sportcomplexen opnieuw risicodragend in de markt zetten.
Aanbesteed wordt: het beheer en de exploitatie van beide sportcomplexen.
Type procedure
De aanbesteding is een overheidsopdracht. De gemeente Heemstede doorloopt voor deze
aanbesteding een openbare procedure voor een concessie van diensten.
Voor een beschrijving van de opdracht en aanbestedingsprocedure (met onder meer de
uitsluitingcriteria, geschiktheideisen, programma van eisen en gunningcriteria) wordt verwezen naar
het document ‘Uitnodiging tot Inschrijving’ dat via de website te downloaden is.
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Voor een beperkt aantal categorieën geldt een gebruiksmeldplicht. U moet hierbij denken aan alle
gebruik waarbij meer dan 50 personen in een gebouw of ander bouwwerk verblijven of het
kamergewijs verhuren van een woning. Bijvoorbeeld een winkelcentrum, kerk, wijkgebouw, kantine,
restaurant, sporthal, fitnesscentrum etc.
De melding maakt een preventieve beoordeling mogelijk.
Ten aanzien van de Gebruiksmelding geldt een aantal overgangsregelingen:
- Een Gebruiksvergunning die al afgegeven was voor 01-11-2008 blijft geldig voor bedrijven
die op grond van het Gebruiksbesluit een Gebruiksvergunning moeten hebben;
- Een Gebruiksvergunning die al afgegeven was voor 01-11-2008 voor bedrijven die op grond
van het Gebruiksbesluit alleen een Gebruiksmelding hoeven te doen, wordt gezien als
een melding als bedoeld in het Gebruiksbesluit.
Voor het doen van een melding of vergunningaanvraag is een standaard landelijk aanvraagformulier
beschikbaar. Het formulier is te downloaden van de website van het Ministerie van VROM.
(www.vrom.nl/gebruiksbesluit). Op deze site zijn of komen spoedig hulpmiddelen beschikbaar voor
het doen van een melding of aanvraag zoals infobladen, een tekenhulpmiddel, een rekenhulpmiddel
en een checklist.
Vragen over het Gebruiksbesluit kunt u voorleggen aan de Helpdesk Bouwregelgeving te vinden
via http://www.vrom.nl/bouwregelgeving_helpdesk
De aanvraag gebruiksvergunning of gebruiksmelding dient u in drievoud in te dienen bij:
Afdeling Bouw- en Woningtoezicht, gemeente Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Aanvang van de opdracht
14 januari 2009
Sluiting inschrijvingstermijn
Inschrijvingen moeten vóór 5 maart 2009, 12.00 uur zijn ingediend bij de procesbegeleider, bureau
Grontmij | Marktplan te Houten.

Verhuizing doorgeven?
www.heemstede.nl

Aanbestedingsdocumenten
De volledige uitnodiging tot Inschrijving staat beschreven op www.heemstede.nl
´Nieuws ´Aanbestedingen´ Aanbesteding beheer en exploitatie sportcomplexen.

Meldpunt overlast

Gebruiksbesluit Brandveilig
Gebruik Bouwwerken

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld vandalisme en geluidshinder.

Gebruiksbesluit in werking getreden per 1 november 2008
Gevaar en schade op straat
Op 1 november van 2008 is het Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken, kortweg het Gebruiksbesluit genoemd, in werking getreden.
Tot die tijd waren de voorschriften over brandveilig gebruik van bouwwerken opgenomen in de
gemeentelijke bouwverordening Heemstede. Tot 1 november 2008 had iedere gemeente de
bevoegdheid om de voorschriften in hun plaatselijke bouwverordening zelf vorm te geven.
Dit leidde ertoe dat er tussen gemeenten verschillen zaten in de gehanteerde voorschriften op het
gebied van het brandveilig gebruik van bouwwerken.
Met het Gebruiksbesluit zijn op landelijk niveau de voorschriften voor het brandveilig gebruik van
bouwwerken gelijkgetrokken. Voor elke gemeente gelden nu dezelfde voorschriften.
Deze voorschriften zijn grotendeels dezelfde als opgenomen in de modelbouwverordening van de
VNG. Het was ook niet de bedoeling om met het Gebruiksbesluit het vereiste niveau van
brandveiligheid te verhogen of te verlagen.

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
Het belangrijkste verschil ten opzichte van de oude regelgeving is dat niet ieder bedrijf meer hoeft te
beschikken over een Gebruiksvergunning. Alleen de meest risicovolle vormen van gebruik zijn nog
vergunningplichtig;
- Kinderdagverblijven met meer dan 10 kinderen;
- Basisscholen;
- Hotels met meer dan 10 bedden;
- Tehuizen met meer dan 10 bedden.

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 (of telefoonnummer) invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 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 weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.
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Johan Wagenaarlaan
Het kappen van 57 diverse bomen op het perceel Johan Wagenaarlaan 72-74, kadastraal
bekend gemeente Heemstede, sectie A 08939, eigendom van Stichting Ymere. De bomen
moeten gekapt worden ten behoeve van een nieuwbouwplan.
Aan deze kapvergunning zijn op basis van artikel 4.3.5 van de APV de volgende bijzondere
vergunningsvoorschriften verbonden:
- Vóór 31 maart van het jaar na de bouw dienen minimaal 4 bomen van de 2e grootte te
worden geplant op de Johan Wagenaarlaan met een stamomtrek van 20-25 cm.
- Indien één of meer van de geplante bomen niet aanslaan, dienen ze vóór 31 maart van het
jaar na aanplant vervangen te worden door en boom van dezelfde soort met een gelijke
stamomtrek.
- Voor de aanplant van 11 bomen op (toekomstig) gemeentelijk terrein dient een financiële
compensatie te worden betaald aan de gemeente.
- De vergunning is pas van kracht na de dag waarop de bezwaartermijn afloopt. Indien
gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt
de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Herenweg
Het kappen van 2 eiken, 1 esdoorn en 1 beuk op de Herenweg 80 A, kadastraal bekend
gemeente Heemstede, sectie B 08971. De bomen hebben een slechte vitaliteit.
Aan deze kapvergunning is op basis van artikel 4.3.5 van de APV het volgende bijzondere
vergunningsvoorschrift verbonden:
- Vóór 31 maart van het jaar na de kap dient 1 boom van de 1e grootte te worden geplant
met een stamomtrek van 20-25 cm.
- Indien één of meer van de geplante bomen niet aanslaan, dienen ze vóór 31 maart van
het jaar na aanplant vervangen te worden door boom van dezelfde soort met een gelijke
stamomtrek.
- De vergunning is pas van kracht na de dag waarop de bezwaartermijn afloopt. Indien
gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt
de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
De besluiten en de bijbehorende stukken liggen vanaf 14 januari 2009 zes weken ter inzage in
de hal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1. U kunt tegen deze besluiten bezwaar maken.

Schaatsen op de valreep
Heemstede – Toch nog een toegift: schaatsfoto’s ingestuurd door
Elro Ottenhof uit de Provinciënlaan Heemstede. Inmiddels is het
schaatsplezier op natuurijs alweer verleden tijd. Maar het blijft leuk
om naar te kijken...
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Loket Heemstede

Kapvergunningen
Er zijn kapvergunningen verleend voor:

-

Heemstede heeft één centrale plek waar u voor
al uw vragen op het gebied van wonen, 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 maatschappelijke 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 08.30 en 13.00 uur kunt
u, zonder afspraak, bij het Loket langskomen.
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 08.30 tot 13.00 uur.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door
binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn
ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar. Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen,
kunt u uw mening/zienswijze aan de gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen onder
bouwplannen). Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, schriftelijk uw reactie aan
het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal
bij de besluitvorming worden betrokken.
Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na
dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum,
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het 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).

