
Bennebroek - Heldere hemel en een felle zon, het zijn 
ingrediënten voor een mooie winterse foto. Winter is niet 
alléén sneeuw en ijs, juist niet zou je zeggen in ons land, 
en dus komt deze mooie kiek van Hedy de Bats prima in 
aanmerking voor een winterse sfeerfoto. Hedy maakte de 
plaat aan de Zandlaan. Het tegenlicht geeft het beeld een 
apart effect. Heeft u ook een mooie foto gemaakt? Mail die 
dan naar de Heemsteder ovv naam en wat de foto laat zien. 
redactie@heemsteder.nl
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Maar ver daarvoor was er die 
merkwaardige dag, 15 juli 1935, 
toen hij uit Indonesië kwam en 
zijn ouders zich vestigden aan 
de Herman Heijermanslaan en 
zij op diezelfde dag, vanuit Apel-
doorn naar de Laan van Rozen-
burg kwam. Het was kerstmis 
1942 toen zij tijdens een bridge-
partij elkaar leerden kennen en 
elkaar voor het eerst diep in de 
ogen konden kijken. Maar in mei 
1942 werd hij opgepakt door de 
Duitsers vanwege zijn marine-
opleiding en gestuurd naar een 
kamp voor anti-Duitsers.  Uitein-
delijk werd hij door de Russen 
bevrijd en kwam hij op wonder-
lijke wijze, maar wel zwaar ziek, 
op 22 juni 1945 naar huis. Daar 
las hij hoe zij de oorlog doorge-
komen was in een dagboek. Zij 
had gewerkt bij de geneeskundi-
ge dienst waarin zij het de Duit-
sers in oorlogstijd knap lastig 
maakte.  Hij wilde geen carrière 
meer maken bij de marine, maar 
studeerde snel op de HTS, haal-
de zijn diploma en ging werken 
bij Werkspoor in Amsterdam. Zij 
trouwden op zaterdag 17 januari 
1948 in het Raadhuis van Heem-
stede en gingen wonen op de 
Laan van Bloemenhoven, waar 
ze twee kamers hadden met een 
keukentje. 

Wereldreizen
In 1951 zijn ze verhuisd naar 
de Laan van Rozenburg en dat 
huis konden ze twee jaar later 
kopen. Er kwamen twee kin-

deren. De dochter ging, nadat 
haar kinderen groot genoeg wa-
ren, geografie lessen geven op 
Sancta Maria en de zoon vond 
zijn draai bij DSM waar hij in-
middels leiding geeft aan de in-
novaties en daar de man was 
achter de ontwikkeling van die 
wondervezel dyneema. Toen de 
kinderen eenmaal hun weg ge-
vonden hadden, kregen zij van-
af 1966 de ruimte om te gaan 
reizen. Aanvankelijk in Euro-
pa maar al gauw ging het van 
Matrei, Mallorca, Malta naar 
Marokko. Scandinavië volgde 
en zelfs Spitsbergen werd aan-
gedaan. Uiteindelijk werd de he-
le wereld bezocht. Peru, Bolivia, 
Hawaï, Alaska, Nieuw-Zeeland, 
het Panamakanaal en Suez. Ze 
maakten samen overal dia`s en 
gingen die vertonen, met het bij-
passende verhaal.
Er volgden nog drie safari`s in 
Kenia en inmiddels gaven ze le-
zingen in de Vredenhofkapel in 
Haarlem Zuid. In 1969 waren ze 
betrokken bij de oprichting van 
`t Trefpunt waar zij ieder jaar wel 
een lezing gaven en waar nog 
steeds lezingen gehouden wor-
den, zij het nu in de Pinkster-
kerk in Heemstede. Ook daar 
zijn zij nog steeds geziene gas-
ten. De dia`s worden nu op CD 
gezet en blijven zo in ieder ge-
val in de familie. Die mooie don-
kerrode rozen van de kinderen 
zullen na het feest wel het kopje 
laten hangen, hun betekenis zal 
fier overeind blijven!

Heemstede - Vol trots laat het echtpaar Kirschbaum de zes-
tig donkerrode rozen zien die zij op 17 januari van hun twee 
kinderen kregen. Een symbool van eeuwige liefde die je niet 
mooier kan krijgen dan op de trouwdag, 17 januari 1948, nu 
zestig jaar geleden.

Burgemeester Marianne Heere-
mans feliciteerde het diaman-
ten echtpaar en al gauw bleek 
in een gezellig gesprek, dat die 
grote wereld, die zij in hun hu-
welijk bereisd hebben, toch 
weer heel klein was.  De bur-
gemeester kende de laan al uit 
haar kindertijd.

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

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

BakluchtExplosie
Nog verdoofd van mijn nachtrust strompelde ik, kreunend en steu-
nend, de trap af. Die slaapexercities worden de laatste nachten 
opvallend veel verstoord door momenten dat ik geheel bij be-
wustzijn naar het overigens in het donker, onzichtbare plafond 
staar. Briljante en geniale ingevingen fl itsen door mijn hoofd.
Helaas blijkt daar bij het moeizaam ontwaken helemaal niets meer 
van over te zijn als de vraag: waar is de koffi e en waar bevin-
den zich mijn peuken. Aangekomen op de begane grond ont-
waarde ik nog enigszins wazig mijn spraakwatervalletje sinds ve-
le jaren die gehuld in stijlvolle ochtendjas met in vrolijke kleuren
bijpassend rollers in haar kapsel. De begroeting week naar mijn 
idee af van de al ruim veertig jaar bestaande procedure. “Duvel 
op zwarte mongolen” was toch wel een verassend begin van een 
nog jonge dag. Toegegeven ik heb de laatste weken een aantal ke-
ren met mijn bleke ‘bekkie’ onder de gezichtsbruiner van Sunergy
gezeten, maar meer als een blozend gelaat had dit tot op he-
den nog niet opgeleverd. Ik voelde mij dus niet aangesproken, en 
op mijn 7-jarige kleinzoon Roan die drie dagen bij ons logeerde 
kon het al helemaal niet van toepassing zijn. Nee, dat vaak witte 
oetje komt zeker niet voor die omschrijving in aanmerking. De
onverwachte begroeting sloeg op een aantal grote zwarte vogels 
die het in de achtertuin gegooide vogelvoer voor de snaveltjes 

van die schattige kleine musjes wegkaapten. Op die gedenkwaar-
dige vrijdag werd er in de bestaande ornithologie spontaan een 
nieuw soort en ras toegevoegd. Tot op dat moment was er binnen 
ons gezin slechts sprake van twee soorten, de eerder genoemde
musjes en de in Mokum overbekende soort ‘drijfseissies’. Mijn 
kleinzoon, heerlijk in zijn pyjama gezeten, doende een boterham 
met kaas en daarbovenop een dikke laag pindakaas naar binnen te 
werken, wilde toch wel wat meer weten over die vogels. Met een 
uitvoerig verhaal van zeker vijf minuten trachtte ik het onderscheid 
tussen die drie gevederde dieren te verklaren. Zijn grote groene 
ogen waren al die tijd in nieuwsgierige verwachting op mij ge-
richt. Helaas bleek mijn vogelkundige uitleg voor het kleine man-
netje niet overtuigend genoeg. “Ik snap hier echt helemaal niets 
van”, was een opmerking die aangaf dat hij van deze opa weinig 
op te steken heeft. Na deze van weinig waarderend getuigende
uitlating gleden zijn glanzende kijkers naar mijn nog niet bij-
gewerkte kapsel. Dat wil na een nacht van geniale invallen nog wel 
eens een chaotische indruk maken. Met opgetrokken wenkbrau-
wen en enigszins verontruste blik aanschouwde hij de wanorde
en sprak de historische woorden “opa het lijkt wel of je bent
ontploft”. Ik voelde mij op dat moment een beetje geïmplodeerd, 
maar die opmerking van mijn kleinzoon zal mij nog heel lang bij-
blijven.
Wim Bak.

CD presentatie Maalstroom Heemstede - Heemstedenaar 
Michel Duijves en Haarlemmer 
Gilles Rullmann zijn klarinet-
tist en violist in Maalstroom. De 
vier mannen van deze band spe-
len akoestische muziek geïnspi-
reerd door Ierse, Engelse en Ne-
derlandse folk.
De instrumentale nummers 
schrijven ze zelf, de liederen zijn 
bestaand en worden door de 
band gearrangeerd.
 
Interview radio
Maalstroom heeft net een nieu-
we cd uit, getiteld ‘Open Win-
dow’. De muziek is inmiddels 
gedraaid op Radio 6.  O.a. in het 
programma ‘Cantina’ waarin Mi-
chel Duijves afgelopen vrijdag 

18 januari geïnterviewd werd 
door Jaap Boots. Het interview 
is nog te beluisteren via de web-
site van Radio 6.  www.vpro.nl/
programma/cantina/
Op vrijdag 25 januari vanaf 21.30 
uur zal Maalstroom de cd ‘Open 
Window’ offi cieel presenteren in 
Café-restaurant Noorderlicht in 
Amsterdam Noord. ’s Middags 
is Maalstroom tussen 16.00 en 
17.00 te horen op Amsterdam 
FM in het programma ‘Kunst & 
Cultuur’. Dit programma wordt 
live uitgezonden uit de nieuwe 
bibliotheek bij Amsterdam CS.

Informatie:
www.maalstroom.net
www.myspace.com/maalstroomnl

Willem Kwint neemt afscheid 
van de gemeente
Heemstede - Na ruim 33 jaar neemt Willem Kwint (1945) af-
scheid van de gemeente Heemstede. 

Per 1 februari a.s. maakt hij gebruik van de mogelijkheid om ver-
vroegd met pensioen te gaan. Willem Kwint was sinds 1974 werk-
zaam bij de gemeente. In zijn werk had hij veel contacten met aan-
nemers, leveranciers en burgers. 
Inwoners en relaties die hem persoonlijk gedag willen zeggen, 
worden dan ook van harte uitgenodigd voor zijn afscheidsrecep-
tie. Deze vindt plaats op woensdag 30 januari 2008 vanaf 16.00 
uur in de kantine van het gemeentekantoor Havenstraat.
Willem Kwint trad op 5 augustus 1974 in dienst bij de gemeen-
te Heemstede. Hij was werkzaam als opzichter civiele werken en 
stuurde de serviceteams Civiele Techniek aan. Alle meldingen van 
gevaar of schade op straat werden door Willem Kwint afgehandeld. 
Daarbij kwam hij veel in aanraking met de burgers van Heemste-
de. Ook als chauffeur bij de vrijwillige brandweer (van 1970 tot 
1990) was Willem Kwint een bekend gezicht in Heemstede.
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Dichtstorten
De Heemsteedse dich-
ter Bart Jonker, geboren in 
1969, publiceerde zijn ge-
dichten voor het eerst in 
de verzamelbundels `Ver-
borgen dichters in Heem-
stede`, uitgegeven door de 
Openbare bibliotheek van 
Heemstede. In 2002 ver-
scheen zijn bundel ´Onvol-
tooid verlangen’. Zijn dicht kenmerkt zich door vrije 
versvormen geinsprireerd door de `Vijftigers`. 
Op dit moment werkt Bart aan zijn bundel `Ontgren-
zing` waar ook het gedicht van hiernaast in is opge-
nomen.

Piano
Gepassioneerd 

heb ik mijn lied 
gecomponeerd

  
maar elke toon

ebt beklemd
met hoon
ontstemd 

bij mij vandaan
  

Wanneer mag ik
  jouw liefde toetsen?

Bart Jonker

Lulu Wang komt in Bennebroek
Bennebroek - De bekende schrijfster van Chinese afkomst Lulu 
Wang zal op vrijdag  1 februari speciale gast zijn in het Trefpuntcafé 
in Bennebroek. De auteur brak een aantaal jaren geleden door met 
haar beroemde boek Het Lelietheater dat het best verkochte Ne-
derlandse debuut zou worden. Onlangs publiceerde ze nog Heldere 
Maan. Het lijkt alsof Lulu Wang er voortreffelijk in geslaagd is haar 
oude cultuur en de nieuwe cultuur te combineren en zelfs een brug 
tussen beide te slaan. In het Trefpuntcafé zal ze vertellen hoe ze dat 
doet- en hoe je je voelt als je werk de ene dag hemelhoog wordt ge-
prezen en je de andere dag een lading kritiek over je heen krijgt…
De deuren van het Trefpuntcafé gaan om ca. acht uur open. Om 
20.30 uur komt Lulu aan het woord en tot in de kleine uurtjes zal er 
met de schrijfster van gedachten gewisseld kunnen worden. U vindt 
het Trefpuntcafé achter kerk aan het Akonietenplein in Bennebroek. 
De toegang is vrij. 
Voor verdere informatie www.trefpuntcafe.nl.

Valentijnengeltjes gezocht!

Gelukkig zijn er mensen die in een zekere anonimiteit zorgen 
voor andere mensen. Mensen die het hele jaar door op de ach-
tergrond hun bijdrage leveren aan de maatschappij. We noe-
men ze wel het cement van de samenleving. Je vindt ze in sport-
verenigingen, in kerkelijke organisaties, in politieke verenigin-
gen, in zorginstellingen, in vrouwenorganisaties en de gezond-
heidszorg. In het jeugdwerk en in de zorg voor dieren. Er worden 
in Heemstede zelfs prijzen, awards of onderscheidingen, toe-
gekend aan mensen die zich uitzonderlijk inzetten voor goede 
doelen. Maar er zijn stille werkers die nooit opvallen. Die, omdat 
de buurvrouw zo moeilijk ter been is, de vuilnisbak buiten zet 
en soms wat boodschappen haalt. Die zorg zien! We noemen ze 
vrijwilliger of mantelzorger. Op 14 februari noemen we ze Valen-
tijnengel. Vincent en Marijke van den Bosch van Banketbakker 
Tummers aan de Binnenweg zijn enkele jaren geleden begon-
nen met een oproep in de Heemsteder om die anonieme stille 
werkers door te geven aan een jury, die al enkele jaren de opga-
ven beoordeelt onder leiding van Ted Herkes, directeur van Wel-
zijn Ouderen Heemstede. 

Valentijnengeltjes 2008
Het ziet er naar uit dat de organisatie die de Valentijnengeltjes 
gaat verrassen, in 2008 een uitbreiding krijgt. Meerdere winke-
liers hebben al te kennen gegeven om mee te willen doen. Vorig 
jaar deed slagerij Chateaubriand al mee! Hoe dat vorm krijgt zul-
len we in een volgende Heemsteder plaatsen. Ook de uitreiking 
van de hartentaartjes of andere leuke attenties van winkeliers 
zal niet thuis plaatsvinden, maar de veertien uitgezochte Valen-
tijnengeltjes worden ergens uitgenodigd. Wel anoniem blijven 
de mensen die de voordrachten hebben door gegeven. U kunt 
uw keuze van die stille welzijnswerker opgeven aan de redactie 
van De Heemsteder. Dat kan middels een brief , gericht aan de 
redactie van De Heemsteder, Camplaan 35 , 2103 GV Heemstede 
of per e-mail aan redactie@heemsteder.nl met vermelding van 
VALENTIJNENGELTJE.
Ton van den Brink

Heemstede – Op 14 februari is het Valentijnsdag en op 
die dag worden al enkele jaren de door u uitgezochte Va-
lentijnengeltjes bezocht door banketbakker Tummers en 
Slagerij Chateaubriand, die deze mensen verwennen met 
een lekker hartetaartje of een hartige delicatesse.

Spelenderwijs speelplaatsen 
geopend
Heemstede – Het kon niet mis-
sen. Met zijn lengte, training en 
enthousiasme wist wethouder 
Sjaak Struif de bal in de grote 
basket van de vernieuwde speel-
plaats aan de Anna Blamanlaan 
te gooien. Hij kreeg de bal keu-
rig terug uit een van de vier uit-
lopen van de rijkelijk gedeco-
reerde basketbalpaal, precies 
weer in zijn handen om nog een 
keer de bal te gooien voor de fo-
to in de Heemsteder. De snelle 
nieuwe glijbaan liet hij aan de 
kinderen over, die met ouders en 
vooral opa`s en oma`s kwamen 
kijken hoe Struif de opening zou 
verrichten. Daar hadden de kin-
deren weinig belangstelling voor. 
De duikelrekken, het huisje / lo-
ket , het klimrek en de voetbal 
van de wethouder waren veel in-
teressanter. Zich richtend naar 
de ouderen, verklaarde de wet-
houder dat hij nu snapte waar 
die vele bankjes voor dienden. 
Als de kinderen de speelplaat-
sen weten te vinden, komen de 
ouderen vanzelf! Het past alle-

maal in de Speelvisie Heemste-
de die eind 2006 werd vastge-
steld en waaraan de gemeente 
nu uitvoering geeft. Hetgeen be-
tekent dat de diverse speelloca-
ties in Heemstede de komende 
jaren worden gemoderniseerd  
en veiliger gemaakt.  Waar no-
dig wordt ook het groen aange-
pakt. Als het moet met kunst-
groen want onder de glijbaan 
en klimrekken ligt nu kunstgras. 

Niet alleen de speelplaats aan 
de Anna Blamanlaan werd her-
opend, ook de kleinere speel-
plaats bij  de Coby Riemersma-
laan werd gelijk meegenomen 
in de festiviteit, waarbij mede-
werkers van de groenvoorzie-
ning vanuit hun werkauto zich 
ontplooiden als koffie en thee-
schenkers met een gemeentelijk 
koekje, het Merletje erbij. 
Ton van den Brink

Professor Ruslo in Het Overbos
Heemstede - Op zondagmiddag 27 januari om 15.00 uur 
komt het duo Professor Ruslo optreden in de Tuinzaal van Het 
Overbos.

De kosten voor dit optreden bedragen vier euro inclusief koffie 
of thee. U kunt op twee manieren betalen,met de Jacobskaart of 
contant aan de zaal. In de pauze is het mogelijk om een drankje 
te bestellen. Dit drankje,wat niet bij de prijs is inbegrepen, kunt u 
afrekenen met de Jacobskaart of contant. De Jacobskaart kost 10 
euro en is verkrijgbaar bij de receptie van Het Overbos.
Deze kaart is een geldig betaalmiddel in alle locaties van de 
Stichting Sint Jacob. U kunt er o.a welzijnsactiviteiten en consump-
ties mee afrekenen, de kaart is onbeperkt geldig.

Nadere informatie over dit optreden en over de Jacobskaart is 
te verkrijgen bij de dienst Welzijn van het zorgcentrum aan de 
Burgemeester van Lennepweg 35,telefoonnummer 8928900.
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Theater de Luifel viert 10-jarig jubileum

Podium voor Youp en 
Freek én voor jong talent

Yvonne Weijers en Laura Mar-
cus weten beiden hoe het voelt 
om voor publiek op de planken 
te staan. De een in haar hoeda-
nigheid als jazzzangeres, de an-
der nam ooit deel aan het Am-
sterdams Kleinkunstfestival. 
Marcus: “Na mijn opleiding voor 
docent drama in Eindhoven zat 
ik in een cabaretgroepje met 
onder meer Yvon Jaspers. Het 
was een leuke ervaring, maar 
het was geen lang leven be-
schoren.” Beide dames stonden 
aan de wieg van Theater de Lui-
fel. Weijers: “Er bestond destijds 
een werkgroep met de naam 
‘Grote zaal’. Dat was een groep 
mensen die zich sterk maak-
te voor een podium bestemd 
voor cultuur in Heemstede. Het 
werd realiteit met de bouw van 
het nieuwe onderkomen voor 
de sociaal-culturele activiteiten 
van Casca.  Met behulp van  ge-
spaard geld dat her en der uit 
potjes tevoorschijn kwam en van 
fondsen, werd een telescooptri-
bune aangeschaft. De theater-
zaal kan hiermee na een voor-
stelling snel weer teruggebracht 
worden tot twee recreatieruim-
tes voor andere bezigheden.”
De verwachting was om met het 
brengen van theater in Heemste-
de een aanvulling te geven op de 
bestaande sociaal-culturele acti-
viteiten voor de diverse leeftijds-
groepen. Weijers: “ Ik zie het werk 
van Casca toch als een bindende 
factor in onze samenleving. We 
krijgen bij ons alle generaties over 
de vloer. Mensen komen naar dit 
gebouw voor cursussen en om 
te eten. Jongeren kunnen hier 
uitgaan, maar ook sociale vaar-
digheidstraining krijgen. Met de 
komst van een theaterzaal breng 
je deze groepen bij elkaar en ont-
staat er een soort van kruisbestui-
ving. Het uitgaanspubliek maakt 
kennis met de mogelijkheden om 
cursussen te volgen en andersom 
geldt hetzelfde.”

Juichend
Marcus: “Daarnaast was er ook 
een duidelijke wens om een podi-
um te creëren voor amateurgroe-
pen. We hebben in het begin ook 

programma’s gemaakt van ama-
teurs in combinatie met profes-
sionals. Ik denk aan een optreden 
van de Harmonie St.Michaël sa-
men met Marco Bakker en Edwin 
Rutten. We zijn een fijne plek voor 
amateurgezelschappen. Ze ko-
men hier graag en kunnen na-
tuurlijk gebruik maken van alle 
faciliteiten, zoals de keuken en de 
kleedruimte.”
Geleidelijk vonden ook de gro-
te namen van het cabaret en 
het toneel de weg naar de Lui-
fel. Marcus: ‘Deels omdat de ge-
vestigde artiesten dit een pri-
ma plek vinden om een try-out 
te geven voor hun nieuwe pro-
gramma. We zitten hier natuur-
lijk gunstig in de Randstad en 
de zaal heeft een goede afme-
ting met 200 stoelen. De sfeer is 
intiem en het publiek zit dichtbij 
de speelvloer. Toch beschikken 
wij als kleine zaal over een be-
hoorlijk formaat podium. Groter 
dan het podium van de Kleine 
Komedie in Amsterdam bijvoor-
beeld. En zo kan het gebeuren 
dat ze bellen met het verzoek of 
Youp van ’t Hek een inspeelvoor-
stelling kan doen bij ons voor hij 
naar Carré gaat. Dan loop ik wel 
juichend door de tent hier! Er 
kwamen ruim 1500 aanvragen 
voor een kaartje, maar er kun-
nen er toch maar 200 in” 
Vanuit het publiek kwam even-
eens de vraag naar bekende ar-
tiesten. Dit bleek onder meer uit 
een in 2001 gehouden onder-
zoek. “Nu is het seizoen gevuld 
met try-outs en volledige voor-
stellingen. We proberen daar wel 
een goed evenwicht in te vinden. 
Dat wil zeggen voor een jong en 
oud publiek en ook steeds meer 
toneel-en muziekvoorstellingen. 
Toch bestaat  ongeveer de helft 
van de programmering uit ca-
baret of kleinkunst, als je het zo 
wilt noemen. Deze zaal is bij uit-
stek geschikt voor de try-out-
fase van die kunstvorm. Caba-
ret is eigen materiaal en maak 
je voor en met publiek dat direct 
reageert en invloed heeft op het 
verloop van de avond. De ca-
baretier sleutelt dan verder aan 
het programma om het te ver-

Heemstede – Het gebouw staat er nu 10 jaar. In De Luifel aan 
de Herenweg in Heemstede huist Casca, de organisatie voor 
sociaal-cultureel werk en het theater onder één dak. Het was 
toenmalig directeur Gerard Rodenburg die bij de bouw van het 
nieuwe onderkomen in 1998 het idee opperde om een zaal te 
realiseren voor toneel, cabaret en muziekuitvoeringen. Hij wil-
de zo de leemte vullen die het ooit vermaarde Minervatheater 
aan de Binnenweg na haar sluiting achterliet. De zaal kwam er, 
net als een heuse theaterprogrammeur in de persoon van de in 
Heemstede opgegroeide Laura Marcus. Samen met haar en pr-
medewerker Yvonne Weijers blikken we terug op tien jaren cul-
tuurbühne in Heemstede. Een doos vol enthousiaste verhalen, 
maar ook met de blik op de toekomst gericht. Want hoe suc-
cesvol ook, aan een theatervoorstelling hangt immer een prijs-
kaartje. Behalve als je Joop van den Ende heet, moet je als or-
ganisatie altijd aankloppen voor sponsors en subsidie.

volmaken” Marcus begon al in 
september met de samenstel-
ling van het theaterseizoen van 
volgend jaar. “Ik voel me dan net 
een kind dat in het boekje van de 
speelgoedwinkel zit te bladeren. 
Wat voor nieuws komt eraan en 
welke talenten zitten ertussen. 
Ik noem ze wel groeidiamanten, 
jonge artiesten bij wie de poten-
tie al aanwezig is. Ooit hebben 
we bijvoorbeeld Jan Jaap van der 
Wal een speelbeurt gegeven. Hij 
was nog onbekend en we dach-
ten: Benieuwd of het wat wordt 
vanavond. We programmeerden 
hem voor de zekerheid samen 
met een andere artiest Maar hij 
spatte gelijk van het toneel af.” 
Dat De Luifel goed ligt bij de ar-
tiesten, blijkt ook uit het feit dat 
ze de locatie graag gebruiken als 
een plek om er te repeteren of te 
brainstormen. Zo schreven Erik 
van Muiswinkel en Diederik van 
Vleuten er tijdens de zomer hun 
theaterprogramma Antiquari-
aat Oblomow. Afgesloten van de 
buitenwereld in het zaaltje zon-
der ramen. Als dank hebben ze 
het programma later in De Luifel 
gespeeld voor publiek. Hassan’s 
Angels kwamen repeteren, als-
mede Dames voor na Vieren.

Bloedmooi
Hoogtepunten uit het 10-jarig 
bestaan vinden Weijers en Mar-
cus lastig om te noemen. Mar-
cus:  “Het is net alsof je moet kie-
zen tussen je kinderen en moet 
zeggen wie de liefste is.”
Beiden roemen het solotoneel 
van Helmert Woudenberg en De 
Redenaar gespeeld door Victor 
Löw. Yvonne Weijers: “Ik herin-
ner mij De vrouwen van Picasso; 
vier totaal verschillende persona-
ges, allemaal gespeeld door ac-
trice Will van Kralingen. Prachtig 
toneel!” En dan in koor: “Maar-
ten van Roozendaal, bloedmooie 
muziek recht uit het hart.”
Wensen voor de toekomst zijn 
er wel, maar prioriteit heeft het 
voortbestaan van het theater. 
Weijers: “Met een bezettings-
graad van tussen de 80 en 82 
procent zitten we ruim boven 
het landelijk gemiddelde van 
65 tot 70 procent. Toch is sub-
sidie van de gemeente hard no-
dig. Terwijl de subsidienorm lan-
delijk op 15 euro per bezoeker 
ligt, moeten wij het doen met 2 
euro. We hebben daarnaast ui-
teraard wel de beschikking over 
het gebouw van de Luifel, maar 
we draaien met een tekort van 
zo’n 42.000 euro per seizoen. 
We hopen dat de gemeente het 
belangrijk vindt dit theater voor 
Heemstede te behouden en ons 
financieel wil ondersteunen. Sa-
men met de programmering van 
Het Oude Slot, die prachtig aan-
sluit op het theatervoorstellingen 

die wij brengen, is er een enorm 
volledig aanbod van cultuur in 
Heemstede”. Alle zorgvuldig op-
gebouwde contacten met de 
theaterwereld dreigen wellicht 
verloren te gaan als het succes 
van Theater De Luifel geen ge-
volg krijgt. Laura Marcus, die 
gevraagd is om plaats te nemen 
in de cabaretjury van de Vereni-
ging van schouwburgen en con-
certgebouwdirecties (VSCD), 
die de jaarlijkse prijzen (de Poe-
lifinario en de Neerlands Hoop-
prijs) voor het Nederlands caba-
rettalent uitreikt, voegt toe: “Het 

zou toch jammer zijn als Youp en 
Freek niet meer naar Heemstede 
kunnen komen.” Laten we hopen 
dat de politiek ruimte vindt in de 
budgettering voor podiumkun-
sten. Ze zijn toch de toegevoeg-
de waarde in onze gemeente en 
de krenten in de pap. Dit unieke 
theater geeft Heemstede de uit-
straling die het past. Zondag j.l. 
werd er feest gevierd in Theater 
de Luifel met speciale optredens 
van o.a. Veldhuis en Kemper en 
geproost op het succes van het 
afgelopen decennium.  
Mirjam Goossens
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Knutselclub: carnavalsmasker 
Heemstede - Iedere woensdagmid-
dag kunnen jongens en meisjes van 5-
10 jaar, die graag knutselen, bij Casca 
terecht. In het Honk aan de Molenwerf-
slaan 11 in Heemstede maken de kin-
deren op de knutselclub steeds iets an-
ders. Woensdag 30 januari gaan ze een 
mooi, eng, leuk of lief masker maken 
voor carnaval in de vorm van een dier. 
Wordt het een wilde leeuw of een schattig hondje? De knutselclub is 
van 13.30-15.15 uur in het Honk. Kosten per keer: 3,- euro. De kinderen 
s.v.p. vooraf aanmelden: 023-548 38 28 - keuze 1.

Lezing over nieuwe energie
Heemstede - In de huidige wereld verandert er veel in ons. 
Veel mensen voelen zich onevenwichtig, verdrietig, emotioneel 
of hebben last van een pijnlijk lichaam. Deze signalen geven aan 
dat er veel in ons wordt losgewoeld. Hierdoor gaan veel men-
sen op zoek naar wie ze werkelijk zijn. Als we leren te kiezen 
voor onszelf en bereid zijn over oude ervaringen en overtuigin-
gen heen te stappen, keren we terug naar onze kern. Pas dan 
kunnen we ruimte vinden en ons afstemmen op het zogenaam-
de collectief universeel bewustzijn. Hoe kunnen we dat het beste 
doen? Samen met Tineke Buijtenhek verkennen vrouwen bij Cas-
ca de Nieuwe Energie, die rond 2012 vanuit een hogere trillings-
frequentie zal gaan plaatsvinden en daardoor de nodige veran-
deringen teweeg brengt. Een cursus over het gebruik maken van 
deze nieuwe energie start 12 februari bij Casca. De lezing voor 
vrouwen is op woensdag 30 januari om 10.00 uur bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Entree 4,00 euro.
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Raadsvergadering
Heemstede – In de gemeen-
teraadsvergadering van 31 
januari wordt aandacht be-
steed aan de gift van Wo-
ningstichting Op Eigen Wie-
ken. Zij schenkt het eenmalig 
bedrag van drie ton euro aan 
de gemeente. De vergadering 
start om 20.00 uur en vindt 
plaats in het tijdelijk gemeen-
tehuis aan de Havenstraat.

Nieuwe tijdelijke burgemeester 
gemeente Bennebroek

De vorige waarnemend burgemees-
ter, de heer J.F.C. van Leeuwen is 15 
januari jl. benoemd tot burgemees-
ter van de gemeente Beverwijk. De 
Ministerraad  heeft op voorstel van 
staatssecretaris Bijleveld-Schou-
ten van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelatiesingestemd met het 
wetsvoorstel tot samenvoeging van 
de gemeenten Bennebroek en Bloe-
mendaal. De samengevoegde gemeente krijgt de naam Bloe-
mendaal. Het wetsvoorstel ligt voor advies bij de Raad van State. 
Het kabinet streeft naar invoering van de herindeling per 1 
januari 2009. Mevrouw Beens-Jansen was van 1 juni 2006 
tot 15 februari 2007 waarnemend burgemeester van Wie-
ringermeer. Van 24 november 2004 tot 30 maart 2006 was 
zij wethouder van Beverwijk. Zij is lid van Groen Links en 63  
jaar. Mevrouw Beens-Jansen is 22 januari begonnen.

Bennebroek - De commissaris van de Koningin in de 
provincie Noord-Holland, mr. H.C.J.L. Borghouts, heeft in 
overeenstemming met de fractievoorzitters van de ge-
meenteraad mevrouw M. Beens-Jansen benoemd tot 
waarnemend burgemeester van Bennebroek.

Zoektocht naar Marlouke Berends
Bennebroek – Carla Beenakker’s zoektocht naar een zaalge-
nootje van Sanatorium ‘Zonnegloren’ te Soest, heeft nog niets op-
geleverd. Niet dat Carla niet diverse manieren geprobeerd heeft 
om Marlouke Berends, want zo heet haar vriendinnetje van vroe-
ger, op te sporen. Marlouke blijkt moeilijk vindbaar. Omdat zij in 
1968 in Bennebroek woonde, probeert Carla, zelf woonachtig in 
Nieuw-Vennep het via de lokale krant. Beide dames hebben in 
hun jeugd moeten ‘kuren’ in het sanatorium wegens een TBC-
besmetting. In de zaal lagen beide meiden van toen tegenover el-
kaar. Mevrouw Carla Beenakker heeft andere zaalgenootjes van 
toen wel kunnen vinden; doch Marlouke nog niet. “Marlouke is 
echt geen naam die vaak gebruikt wordt, dus ik hoop dat het 
berichtje in de krant opvalt en mogelijk reacties oplevert”, zegt 
Carla in haar brief. Sanatorium Zonnegloren in Soest is afgebro-
ken en er is geen patiëntenadministratie bewaard gebleven. Carla 
vertelt dat in de maanden dat zij en Marlouke op  de zaal lagen, 
ze veel lief en leed hebben gedeeld. Ze zou graag in contact ko-
men met Marlouke. Weet iemand iets over haar? Ze was in 1968 
17 jaar oud. Reacties naar Carla Beenakker, tel. 0252-689902 of 
06-14842796.

Autokraker 
aangehouden
Heemstede - Na een melding 
van een oplettende getuige, 
heeft de politie woensdag 16 
januari rond 03.05 uur een 33-
jarige Haarlemmer aanhouden. 
De man wordt ervan verdacht 
in meerdere auto’s  te hebben 
ingebroken op het Rhododen-
dronplein. Toen de man de po-
litie in de  gaten kreeg, ging hij 
er op de fiets vandoor. Agenten 
achtervolgden hem en wisten 
hem ter hoogte van het NS- 
station in Heemstede klem te 
rijden en aan te  houden. De 
man is voor verder onderzoek 
ingesloten in het politiebureau.

Regen verknalt
voetbalprogramma VEW
Heemstede - Wat een volle voet-
balzaterdag had moeten wor-
den, werd na de vele regen bui-
en een rustige zaterdag. Het 
trainersduo Wim van Marsber-
gen/Rob Neeskens had de se-
lectie om 13.00 uur laten komen 
om te trainen, de velden waren 
niet bespeelbaar dus werd er 
uitgeweken naar Bennebroek. 
Verder werd het clubhuis bezet 
door een aantal klaverjassers.

Zaterdag 26 januari 
VEW-1- Jong Hercules-1  14.30 uur
Ymuiden-3- VEW-2      14.30 uur
VEW-3- Kennemers-2    12.15 uur
VEW-4- HBC-3      12.15 uur
RKAVIC-5- VEW-5         14.30 uur
VEW-vet- EDO-vet   14.30 uur
VEW-b                 vrij 
V’zang-c- VEW-c           11.30 uur
DSOV-d- VEW-d             09.30 uur
VEW-e1- DIOS-e        09.30 uur
Overbos-e- VEW-e2        11.15 uur

VEW-e3- Olympia-3       10.30 uur
DSOV-f- VEW-f1            09.30 uur
VEW-f2                         vrij 
VVC-f- VEW-f3          09.00 uur
VEW-f4- Olympia-f        09.30 uur.
De jeugdafdeling van VEW is 
uitgebreid met VEW-f4. Van-
daag wordt de eerste competi-
tiewedstrijd gespeeld. De eer-
ste (jeugd)activiteiten staan al-
weer in de agenda. Nadere ge-
gevens volgen binnenkort maar 
noteer alvast de volgende data: 
7 maart: Pannenkoekenbowlen. 
Pannenkoeken eten in het club-
huis en bowlen (waarschijnlijk) 
in Hoofddorp.
30-31 mei-1 juni: Het VEW kamp-
weekend. Dit in heel Heemstede 
bekende festijn wordt gehouden 
in en om het clubhuis van VEW. 
Klaverjassen: De 5e ronde wordt 
gehouden op vrijdag 8 februari. 
Aanvang 20.00 uur. Kosten 2,50 
euro p.p.

Turnen

Vier doorstromers
voor GSV Heemstede

Renee Bouman eindigde in het grote veld van 21 deelneemsters op 
een derde plaats. Haar groepsgenoten  Willemijn en When Shau  
kwamen op de 4e en 6e plaats , wat ook recht gaf op doorstroming. 
Op zaterdag 21 april zullen zij de strijd  aanbinden tegen de beste 
tien van de regio Noord West. 
Om negen uur stonden de dames klaar voor hun eerste toestel: 
sprong. Allen sprongen een overslag en scoorde boven de 9 punten. 
Bij de brug ongelijk gaven zij elkaar geen duimbreed toe. Het ver-
schil was slechts 0.6 punten. Op naar het volgende toestel: de balk. 
Hier liet When Shau haar medaille kans liggen. Zij kreeg slechts een 
6.35 en dat is op dit niveau te laag om hoog te eindigen. Bij de vloer-
oefening liet Renee iedereen achter zich en behaalde de hoogste 
score van de dag: 8.60. Al met al goed voor een derde plaats gevolgd 
door Willemijn op de vierde en When Shau op de zesde plaats. 

De vierde doorstromer is Marlijn Kroezen. Zij turnt in de 4e divisie en 
mag op 3 februari haar vervolgwedstrijd turnen.

Heemstede - In het (lange) weekend van 19 en 20 januari zijn 
vier turnsters er in geslaagd zich te plaatsen voor de vervolg-
wedstrijden naar het kampioenschap turnen divisie 4 en 5.

Turnen GSV Heemstede

Geweldig resultaat voor 
Maya Ouwehand

Heemstede - In november wer-
den de eerste wedstrijden ge-
houden voor het rayonkampioen-
schap turnen. Maya draaide niet 
lekker en eindigde bijna op de 
onderste plaats. Met dit resultaat 
begon zij aan haar tweede wed-
strijd in Beverwijk. Haar eerste 
onderdeel was brug. Slechts twee 
turnsters wisten meer tienden van 
punten te verdienen. Haar eer-
ste 9 was een feit! Vervolgens liep 
zij naar de balk. Dit ging niet zo 
goed, helaas deed zij meerde-
re afsprongen en dat levert niet 
meer punten op. Als derde de vrije 
oefening. Op muziek liet zij een 
hele goede oefening zien die be-
loond werd met 8.50 Tot slot de 
sprong over de pegasus. Reeds 
lang voor de wedstrijd was de 
sprong een punt van discussie. 
Springen met de plank of trampo-
line. Uiteindelijk koos zij voor de 
laatste. Met een geweldige sprong 
kwam zij op de derde plaats te-
recht. Dit was een stijging van 18 
plaatsen. Maya: klasse!
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Wings Ensemble speelt 
Mozart, Rossini en Spohr

Het ensemble Wings bestaat uit 
musici van Holland Symfonia en 
andere orkesten. Het repertoi-
re van Wings is zeer divers en 
beslaat verschillende stijlperi-
oden uit de kamermuziek. Voor 
de grotere kamermuziekwerken 
speelt het ensemble met acht of 
meer blazers en strijkers. Dank-
zij de mogelijkheden van De Ou-
de Kerk zal Wings voor het pu-
bliek van Podium Oude Slot met 
9 musici vertegenwoordigd zijn! 
Het gezelschap wordt geroemd 
om zijn gepassioneerde en vir-
tuoze spel. Alle ingrediënten zijn 
dus aanwezig voor een mooie, 

muzikale belevenis. Op de les-
senaars staan deze avond het 
Kwartet in D voor fluit, viool, alt-
viool en cello, KV 285 van Wolf-
gang Amadeus Mozart; het 
Kwartet in Bes voor fluit, klari-
net, fagot en hoorn (Sonata a 
Quattro-bewerking voor blaas-
kwartet) van Gioacchino Rossi-
ni, en Grand Nonetto in F, opus 
31 van Louis Spohr.
De Oude Kerk, Wilhelminaplein, 
Heemstede. Kaarten a 16 eu-
ro reserveren op 06-13133626 
of voor het concert aan de zaal. 
www.podiumoudeslot.nl 

Heemstede - Op donderdag 31 januari brengt het Wings En-
semble in de Oude Kerk Heemstede een klassiek-romantisch 
programma met werken van Mozart, Rossini en Spohr. Dit 
concert begint om 20.15 uur.

Dronken:
560 euro boete
Heemstede - De politie 
hield woensdag 16 januari 
om 22.30 uur een bestuur-
der aan die teveel gedron-
ken bleek te hebben. Hij reed 
op de Cruquisweg. Het ging 
om een 56-jarige Israëliër. Bij 
hem werd een promillage van 
1,32 geconstateerd. Aange-
zien de automobilist niet de 
Nederlandse nationaliteit be-
zit, moest hij direct het boete- 
bedrag van 560 euro betalen. 
De auto waarin hij reed, bleek 
niet verzekerd en is tijdelijk in 
beslag genomen.

Vitamine Store in Jaarbeurs 
op ‘gezonde beurs’

Heemstede - Voor iedereen die actief bezig is met zijn ge-
zondheid  wordt van 25 tot en met 27 januari in de Jaar-
beurs Utrecht de nationale gezondheidsbeurs gehouden. 
Vitaminstore, bekend van haar winkel op de Binnenweg 
19 (tegenover de Dekamarkt), zal op deze beurs aan- 
wezig zijn.

Recente onderzoeken tonen aan dat we steeds ongezonder le-
ven, bijvoorbeeld door verkeerde voeding en te weinig bewe-
ging. Tegelijkertijd beseffen zowel jongeren als ouderen dat ge-
zond blijven belangrijk is. Maar hoe pak je dit aan? Heb je vra-
gen als: Eet ik wel gezond? Ben ik niet te dik? Is mijn bloed-
druk in orde? Waar kan ik vroegtijdig worden behandeld om er-
ger te voorkomen? Of welke voeding is gezond? Kom dan naar 
de beurs voor Gezond Leven en krijg antwoord op deze en ve-
le andere vragen. Vitaminstore draagt graag bij aan de kennis 
over gezond leven en neemt daarom enthousiast deel aan deze 
beurs. Zo kun je bij Vitaminstore je vetpercentage laten meten 
en is er de mogelijkheid om professioneel te laten meten of je 
botontkalking hebt. Dit is belangrijk omdat je door goede voe-
ding, eventueel aangevuld met voedingssupplementen, je ver-
dere botontkalking kunt voorkomen. 
Wil je de beurs bezoeken? Dan ontvang je bij Vitaminstore 3 eu-
ro korting op de entreeprijs. Bezoek www.vitaminstore.nl voor 
meer informatie over de beurs en deze kortingsactie.

Getuigen gezocht aanrijding december
Heemstede - De politie is op zoek naar getuigen van een ongeval dat op 21 december 2007 plaats-
vond op de Zandvoortselaan. Rond 10.20 uur reed een 65-jarige vrouw met haar bromfiets over deze 
weg. Een 69-jarige man stond met zijn auto geparkeerd  in een parkeerhaven. Hij deed zijn portier 
over, waardoor de bromfietsster schrok, remde en ten val kwam. De vrouw brak bij dit ongeval een 
duim en  bovenarm. De politie is op zoek naar getuigen van dit ongeval en specifiek naar twee per-
sonen die het slachtoffer direct na het ongeval geholpen hebben.  Zij worden verzocht om contact 
op te nemen met de politie in Heemstede via  telefoonnummer 0900 - 8844.

Dit weekend Open Dagen 
bij FM Healthclub

Tijdens het open weekend staat het FM team klaar om mensen te 
informeren over de diverse mogelijkheden die de club biedt op het 
gebied van fysieke inspanning en mentale ontspanning. Ook wordt 
het ‘Geluk’ trainingsconcept uitgelegd; het concept waarmee leden 
hun persoonlijke doelstellingen realiseren.  Het trainingsconcept, de 
deskundige begeleiding en de sfeervol ingerichte club blijken bij 
veel van de huidige leden de doorslag te hebben gegeven om lid te 
worden van de club. Maar ook de groepslessen en andere facilitei-
ten, zoals  sauna en zonnebank, worden zeer gewaardeerd. “Wij zijn 
trots op onze club en zijn blij met de vele positieve reacties. Met het 
open weekend geven wij geïnteresseerden de gelegenheid zich vrij-
blijvend te laten informeren. Wij weten dat de eerste stap vaak moei-
lijk is, maar eenmaal genomen zal men snel merken dat ons concept 
werkt”, aldus Michel Weijers. Voor degenen die graag voor het open 
weekend  langs willen komen kunnen terecht tijdens de normale 
openingstijden van 8.30 uur tot 21.30. FM HealthClub, Kerklaan 113 
(achter De Zwart Interieur) Tel.  023 547 8171

Heemstede - Na het grote succes van de opening heeft FM 
HealthClub haar eerste Open Dagen aankomende zaterdag 
en zondag van 11.00 uur tot 16.00 uur. Iedereen is dan van 
harte welkom om de fitnessclub, in de gerenoveerde bollen-
schuur aan de Kerklaan, te bezoeken. Wandelen met 

de Swob
Bennebroek - Op 30 januari 
heeft de SWOB weer een mooie 
sportieve wandeling voor u uit-
gezet. De wandeling gaat deze 
keer door Linnaeushof, Mand-
padlaan en vervolgens via 
Woestduin en de Bekslaan weer 
naar het startpunt. De tocht is 
ongeveer 6 km lang. Onder-
weg is er bij het tuincentrum 
een koffiepauze. Alleen bij heel 
slecht weer gaat de wandeling 
niet door.
Meer informatie bij Stichting 
Welzijn Ouderen Bennebroek 
(SWOB) aan de Bennebroeker-
laan 3a, tel. 584 53 00. 

Heemstede - Afgelopen weekend heeft Kimberley van Ravenswaaij 
deelgenomen aan de Dutch Open Synchroonzwemmen.
Het was nu voor de tweede keer dat het Nederlandse Kampioen-
schap een internationaal deelnemersveld had. Met het oog op het 
komende Europees Kampioenschap in Eindhoven was het een sterk 
bezet deelnemersveld met Israël, Griekenland, Oostenrijk en Spanje. 
Vooral Spanje en Griekenland zijn toch de betere landen in Europa. 
Kimberley heeft zeer goed gepresteerd in dit deelnemersveld door 
als jongste soliste internationaal 8e te worden in de finale. Daar-
naast is zij als 7e van Nederland geëindigd. Kimberley is lid van 
de Nederlandse Juniorenploeg en heeft een KNZB onderscheiding 
ontvangen. Deze Topsportplaquette heeft zij verdiend door met de 
Nederlandse Juniorenploeg bij de Europese Junioren Kampioen-
schappen te Bonn als achtste te eindigen.

HPC-Synchroonzwemmen
gaat internationaal!

Opening zwembad uitgesteld
Heemstede - De opening van het wedstrijdbad zou plaatsvinden 
op 21 januari jl. maar moet om verschillende redenen worden uit-
gesteld. Nu gaat het bad op 28 januari open. In eerste opzet zou 
alleen de zwembadvloer vernieuwd worden maar gedurende het 
werk is ook besloten om de wanden opnieuw te voegen en de 
perrons van nieuwe tegels te voorzien. Hierdoor is het werk uitge-
lopen maar is voorkomen dat op een later tijdstip de aanvullende 
werkzaamheden alsnog gedaan hadden moeten worden en het 
bad wederom enkele weken uit de roulatie was geweest.
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Wat vooraf ging
In mei 2007 heeft de gemeenteraad de start-

notitie ‘Herinrichting Binnenweg en bestem-

mingsplan Centrum en omgeving’ vastgesteld. 

Hierin zijn de uitgangspunten vastgelegd 

waarbinnen het bestemmingsplan vorm 

moet krijgen en de daadwerkelijke inrichting 

moet gaan plaatsvinden. Deze uitgangs-

punten hebben betrekking op de uitstraling 

van het winkelgebied, de verkeersveiligheid, 

de bereikbaarheid en het parkeren, het 

wonen in het centrum en de economische 

ontwikkeling van het winkelcentrum. De 

startnotitie is het resultaat van een breed 

overleg tussen burgers, politiek en de klank-

bordgroep, bestaande uit de winkeliers, de 

fietsersbond, ouderenbonden, de Vereni ging 

Oud Heemstede Bennebroek (VOHB), de 

VAC, omwonenden en de Kamer van Koop-

handel.

Voorrang voor voetgangers en fietsers

De raad heeft gekozen voor een prettig en 

duurzaam verblijfsklimaat met een voor-

name, eenduidige en herkenbare uitstraling 

en een hoge kwaliteit.

Een belangrijke keuze voor de herinrichting 

is verder de handhaving van de auto op de 

Binnenweg, maar met een duidelijke stap 

terug ten behoeve van voetgangers en fiet-

sers. Dit heeft onder andere geresulteerd 

in de keuze voor eenrichtingsverkeer voor 

auto’s (van zuid naar noord).

Volgende stap: herinrichtingsplan
Het is nu tijd voor de volgende stap in het 

proces: het opstellen van een concreet 

herinrichtingsplan. Met andere woorden: hoe 

wordt de Binnenweg in de praktijk ingedeeld 

zodat voetgangers, fietsers en automobi-

listen op een plezierige en veilige manier 

met elkaar gebruik kunnen maken van de 

winkelstraat. Hoe breed worden de trottoirs? 

Hoe worden de parkeerplekken ingedeeld? 

En hoe geven we de Binnenweg een hoog-

waardige uitstraling waar het gezellig 

winkelen is? Allemaal vragen waarop een 

antwoord gevonden moet worden. Aan 

bureau Sant en Co uit Den Haag is op-

dracht gegeven om het herinrichtingsplan 

op te stellen.

Beeldkwaliteitsplan

Het bureau heeft hiertoe allereerst een 

‘beeldkwaliteitsplan’ opgesteld. Dit is een 

eerste ontwerpvisie voor de uitstraling en 

inrichting van de Binnen weg op het gebied 

van bijvoorbeeld parkeren, groen, materiaal-

gebruik en verlichting. Naast de genoemde 

algemene onderwerpen, gaat het plan die-

per in op twee onderwerpen, te weten het 

profiel van de weg (indeling trottoir, fiets- en 

autogedeelte, parkeervakken) én het ont-

moetingsplein op het brede deel van de 

Binnenweg - tussen de Cloosterlaan en de 

Julianalaan/Kastanjelaan (ter hoogte van 

de Hema). De gemeente heeft voor deze 

onderwerpen een voorkeursvariant en een 

alternatief uitgewerkt.

Lees verder op de volgende pagina. >

Adresgegevens & openingstijden
Gemeentekantoor, Havenstraat 87, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68. Fax: (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl 
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.

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

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

Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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De gemeente Heemstede gaat de Binnenweg opnieuw inrichten en een nieuw bestem-
mingsplan voor het centrum opstellen. Nadat de gemeenteraad vorig jaar de startnotitie 
goedkeurde, is het nu tijd voor de volgende stap: het opstellen van een concreet her-
inrichtingsplan en een nieuw bestemmingsplan.
Voor de herinrichting is een ‘beeldkwaliteitsplan’ opgesteld waarin een eerste ontwerp-
visie wordt gegeven voor de uitstraling en inrichting van de openbare ruimte op de 
Binnenweg (de rijweg, het parkeren, groen, materiaalgebruik, verlichting e.d.). Tijdens 
de inspraakperiode kunt u tot en met 27 februari 2008 uw mening over dit plan aan het 
college van b&w kenbaar maken. Als onderdeel van de inspraak wordt er op dinsdag 
5 februari 2008 een informatiebijeenkomst gehouden. U bent van harte hiervoor uit-
genodigd.

Geef uw mening over het beeldkwaliteitsplan

Herinrichting 
Binnenweg

•  Website 
Sociale Zaken

•  Tegemoetkoming 
verhuiskosten 65+

• Bouwplannen

•  Bestemmingsplan

• Verkeersbesluit

In deze HeemstedeNieuws 
vindt u o.a. informatie over:
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HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

Geef uw mening
Graag horen we wat u vindt van de voor-

stellen in het beeldkwaliteitsplan. De in-

spraakperiode start op 31 januari en loopt 

tot en met 27 februari 2008. Dit betekent 

dat u gedurende vier weken een schriftelijke 

reactie (of per e-mail) aan het college kunt 

geven.

U kunt uw reactie richten aan: Gemeente 

Heemstede, t.a.v. college van b&w, 

Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 

e-mail: gemeente@heemstede.nl. 

Het beeldkwaliteitsplan kan vanaf 31 ja-

nuari a.s. op de gemeentelijke website 

www.heemstede.nl bekeken worden. Het 

plan ligt dan ook ter inzage op het 

gemeente kantoor (Havenstraat 87) en bij 

de gemeentelijke openbare bibliotheek 

(Julianaplein 1).

Informatiebijeenkomst
Als onderdeel van de inspraakperiode wordt 

er een informatiebijeenkomst gehouden. 

Wij nodigen u van harte uit voor deze bij-

eenkomst op: dinsdag 5 februari 2008, 

van 19.00 tot 21.00 uur.

De bijeenkomst is in de raadzaal van het 

tijdelijke gemeentekantoor aan de Haven-

straat 87 (3e etage).

De avond start met een presentatie van 

de plannen door bureau Sant en Co. 

Vervolgens zullen medewerkers van de 

gemeente en van Sant en Co u nader in-

formeren over de verschillende onderwer-

pen. Er worden informatiestands rondom 

verschillende thema’s ingericht, zodat u 

gericht informatie kunt krijgen en vragen 

kunt stellen. Uiteraard kunt u ook uw reac-

tie op de voorstellen aan de gemeente 

kenbaar maken. Hiervoor zullen ter plekke 

reactieformulieren beschikbaar zijn.

Vervolg
Onder andere op basis van uw eventuele 

reactie zal de gemeente in april 2008 een 

keuze gaan maken voor de definitieve visie 

voor de inrichting van de Binnenweg. Op 

basis van deze visie wordt een ontwerp-

herinrichtingsplan opgesteld. Dit ontwerp 

zal naar verwachting voor de zomer van 

2008 gereed zijn. Dan volgt na de zomer-

vakantie nog een inspraakronde. Uiteraard 

wordt u hiervan vooraf weer tijdig op de 

hoogte gebracht. Het voornemen is om in 

2009 met de werkzaamheden te starten 

zodat begin 2010 de herinrichting is uitge-

voerd. 

Voor het bestem mingsplan ‘Centrum en 

omgeving’ is de voorbereiding inmiddels 

gestart. Naar verwachting zal in het najaar 

van 2008 een ontwerpbestemmingsplan 

ter visie worden gelegd.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met de heer R. van der Aar van de afdeling 

Ruimtelijk Beleid, telefoon (023) 548 57 64. 

Of kijk op www.heemstede.nl.

> Vervolg van vorige pagina.

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

Recent is de website van de Inter gemeente-

lijke Afdeling Sociale Zaken (afgekort als 

IASZ) in gebruik genomen. Deze afdeling 

werkt vanuit het gemeentekantoor Heemstede 

voor de gemeenten Bennebroek, Bloemen-

daal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

en Heemstede.

Op de gemeenschappelijke website is 

actuele en uniforme informatie te vinden 

over inkomensregelingen als de bijstand 

en bijzondere bijstand. Maar uiteraard 

ook over werk en gerelateerde onder-

werpen, zoals de bijdrage kinderopvang. 

Verder kunt u op de website ook lezen 

over de Wmo-voorzieningen, zoals hulp 

bij het huis houden, rolstoelen, vervoers-

voorzieningen en woonvoorzieningen.

Cliëntenraad WWB
Ook wordt op de site aandacht besteed aan de 

Cliëntenraad. Deze raad behartigt de belan-

gen van alle cliënten van de IASZ op het ge-

bied van de Wet werk en bijstand (WWB).

De belangrijkste beleidsnotities en verorde-

ningen van de deelnemende gemeenten 

zijn eveneens terug te vinden op de website.

Klantvriendelijk
De meest gestelde vragen staan op de site 

en als de vraag er niet bij staat kunnen be-

zoekers op eenvoudige wijze een webfor-

mulier invullen. Een medewerker van de 

afdeling neemt dan contact op (per mail of 

telefonisch) met de vragensteller. Zo kunnen 

inwoners uit de vier gemeenten op een laag-

drempelige en snelle manier in contact 

komen met de IASZ en wordt de klant-

vriendelijkheid verhoogd.

Website Sociale Zaken

De website heeft (nog) geen eigen adres (oftewel URL). Maar bezoekers die op de 

website van deelnemende gemeenten informatie zoeken op het gebied van sociale 

zaken, worden automatisch doorgelinkt naar de gemeenschappelijke website. De 

gemeente lijke websites bevatten daartoe  hyperlinks naar de site van de IASZ.
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Aanvragen bouwvergunning
2008.004  het wijzigen van de achtergevel en een  - Heemsteedse Dreef 176

inpandige wijziging 

2008.005 het uitbreiden van een woonhuis  - Lanckhorstlaan 20

2008.006 het uitbreiden van de badkamer  - Mozartkade 7

2008.007  het uitbreiden woonhuis en plaatsen  - Von Brucken Focklaan 9

dakopbouw 

2008.008 het plaatsen van een dakopbouw  - Van der Waalslaan 28

2008.009 het plaatsen van een erfafscheiding  - Franz Lehárlaan 88

2008.010  het uitbreiden van een winkel op de  - Zandvoortselaan 161 en 163

begane grond en wijzigen voorgevel

2008.011  het uitbreiden van een woonhuis  - Overboslaan 3

2008.012   het plaatsen van 2 dugout’s op het  - Sportparklaan 6

sportterrein van de voetbalclub RCH

Aanvraag sloopvergunning
2008.901 het verwijderen van asbest  - Zandvaartkade 15

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

en Woningtoezicht (Havenstraat 87).

Bouwplannen

Eind 2007 besloot de gemeenteraad van 
Heemstede om ouderen tegemoet te 
ko men in de verhuis- en herinrichtings-
kosten. Doel van deze regeling is de 
doorstroming in sociale huurwoningen 
te bevorderen. Inmiddels heeft de ge-
meente de eerste aanvragen voor deze 
tegemoetkoming afgehandeld.

De regeling

De hoogte van de tegemoetkoming be-

draagt maximaal € 2.270,--. De tegemoet-

koming wordt verstrekt aan inwoners van 

Heemstede van 65 jaar en ouder die na 

1 november 2007 verhuizen van een huur-

woning (geen ouderenwoning) naar een 

voor ouderen geschikte huurwoning. Dit moet 

zijn binnen de regio Zuid-Kennemerland 

(Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, 

Haarlemmerliede/Spaarnwoude, Heemstede 

en Zandvoort). De huurprijs van de woning 

die wordt verlaten, mag niet meer bedragen 

dan € 621,78. Naar inkomen en vermogen 

wordt bij de aanvraag niet gekeken, alleen 

de hoogte van de huur speelt een rol.

Verder wordt de vergoeding alleen ver-

strekt als er geen andere financiële rege-

lingen voor verhuizing of herinirichting zijn 

waarop de aanvrager een beroep kan doen 

(bijv. de Wmo of een regeling van de 

woning corporatie).

Hoe vraagt u de tegemoetkoming aan?

U kunt een aanvraag indienen via het for-

mulier Aanvraag tegemoetkoming verhuis- 

en herinrichtingskosten. Dit formulier is te 

verkrijgen bij het gemeentekantoor of te 

downloaden via www.heemstede.nl 

(Digitaal loket > Formulieren).

U kunt een aanvraag indienen tot maxi-

maal 6 maanden na de verhuisdatum. De 

verhuisdatum moet op 1 november 2007 of 

later liggen.

Tegemoetkoming verhuis- en herinrichtingskosten voor 65+

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, 
werken en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het 
digitale loket (producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, 
de officiële mededelingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over 
projecten in Heemstede.

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot 

12.00 uur, tel: (023) 548 38 24/26.

Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 

openingstijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Eerste ervaringen
Een aantal Heemstedenaren hebben 

inmiddels geprofiteerd van de regeling.

Wilt u ook gebruikmaken van deze finan-

ciële tegemoetkoming? Het beschikbare 

budget voor deze regeling is nog niet 

uitgeput. Denkt u in aanmerking te ko-

men voor een tegemoetkoming, neem 

dan contact op met:

- Loket Heemstede, tel. (023) 548 30 40;

- Woningcorporatie Elan Wonen, 

tel. (023) 515 98 59 of

- Woningcorporatie Pré Wonen, 

tel. (088) 770 04 50.

Doorbreken aanhoudingsplicht
2007.355 plaatsen tijdelijk aankondigingsbord  - Cruquiusweg 49

Bestemmingsplan

Op 19 december 2007 heeft Meermond 

Combinatie V.O.F. een bouwvergunning 

aangevraagd voor het plaatsen van een 

tijdelijk aankondigingsbord op het perceel 

Cruquiusweg 49. Het bouwplan is in strijd 

met het ter plaatse geldende bestemmings-

plan ‘Hageveld e.o.’. Vanwege deze strijdig-

heid starten wij een vrijstellingsprocedure. 

Zie daarvoor hieronder. Voor de gronden 

behorende bij het betreffende perceel is 

een nieuw bestemmingsplan in voorberei-

ding. Daarom moeten wij de aanvraag van 

de bouwvergunning aanhouden totdat het 

bestemmingsplan in werking is getreden. 

Dit op grond van artikel 50, eerste lid van 

de Woningwet. Het nieuwe bestemmings-

plan ‘Landgoederen en Groene gebieden’ 

is op 29 maart 2007 vastgesteld door de 

gemeenteraad en ter goedkeuring door-

gezonden aan Gedeputeerde Staten. 

Gedeputeerde Staten hebben het nieuwe 

plan goedgekeurd. Omdat de beroeps-

termijn nog niet is verstreken is het nieuwe 

bestemmingsplan nog niet van kracht.

Het bouwplan voldoet niet aan het nieuwe 

in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

Wij starten nu de procedure om de be-

staande aanhoudingsplicht te doorbreken 

op grond van artikel 50, zesde en zevende 

lid van de Woningwet, in samenhang met 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-

recht. Als de aanhoudingsplicht is doorbroken 

kan de bouwvergunning worden verleend.

De aanvraag en het ontwerpbesluit liggen 

vanaf  24-01-2008 gedurende 6 weken van 

08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht aan de Haven-

straat 87. Gedurende deze periode kunt u 

hierover uw zienswijze aan de gemeente 

kenbaar maken. Voor nadere informatie 

kunt u zich wenden tot M. Jansen van de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon 

(023) 548 57 52.

Verzoek vrijstelling bestemmingsplan 
2007.355  plaatsen tijdelijk aankondigingsbord  - Cruquiusweg 49

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen 

vanaf  24-01-2008 gedurende 6 weken van 

08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht aan de Haven-

straat 87. U kunt hierover uw zienswijze 

aan de gemeente kenbaar maken. Voor 

nadere informatie over het vrijstellings-

verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen 

van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, 

telefoon (023) 548 57 52.

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl
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Bezwaar maken of uw mening kenbaar maken 
U kunt bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen zes weken na 
de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge meester 
en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u uw mening/zienswijze aan 
de gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen over bouwplannen). Richt hiertoe binnen de 
termijn van ter inzage legging, schriftelijk uw reactie aan het college van burge meester en wet-
houders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.

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

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor (Havenstraat 87). 
Tevens zijn de stukken in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt 

een openbare vergadering op 31 januari 
a.s. om 20.00 uur in het gemeentekantoor 

aan de Havenstraat. U bent van harte uit-

genodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

- Bijdrage van Woningstichting Op Eigen 

Wieken (bespreekpunt) o.v.b. van be-

spreking in de commissie Ruimte van 

21-01-2008

- Afstemming minimabeleid (hamerpunt)

- Raadsdiscussie ‘sturing en controle gemeen-

schappelijke regelingen’ (overige punten)

Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige 

agenda en gerelateerde raadsstukken. Te-

vens treft u hier informatie over het spreek-

recht. Meer weten? Neem contact op met 

de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of 

e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Agenda
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Spaarnzichtlaan 30 als gereser-

veerde gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoner.

 (verzonden 18 januari 2008).

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 23 januari 2008 zes weken ter inzage.

U kunt hiertegen 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 bestuurs-

recht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige 

voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Verkeersbesluit

Inspraak ontwerpinrichtingsplan binnenterrein locatie 
Spaarne ziekenhuis

Binnenterrein Spaarneziekenhuis

Op 8 januari 2008 heeft het college van 

burgemeester en wethouders besloten het 

ontwerpinrichtingsplan voor het binnen-

terrein van de locatie Spaarneziekenhuis 

in de inspraak te brengen.

Het besluit en de daarbijbehorende tekening 

liggen voor eenieder 6 weken ter inzage 

vanaf donderdag 24 januari 2008. U kunt 

uw inspraakreactie naar de gemeente toe-

sturen of kenbaar maken op de inspraak-

avond die gehouden wordt op donderdag 

7 februari 2008 van 19.30 tot 21.00 uur op 

het gemeentekantoor aan de Havenstraat 87 

te Heemstede. Wanneer u meer informatie 

wenst over het plan of de inspraakavond, 

dan kunt u contact opnemen met mevrouw 

L.C. Wijker van de afdeling Ruimtelijk Beleid, 

telefoonnummer (023) 548 57 83.

De bezwaren richten zich vooral 
op de uitvoering van de nieuwe 
kozijnen en ramen. De in Ne-
derland gebruikelijke naar bui-
tendraaiende ramen, worden 
vervangen door Oost-Europese 
modellen met kiepramen. Het 
gevolg is dat luxafl ex, gordijnen 
en andere attributen niet meer 

gebruikt kunnen worden en 
moeten worden vervangen. Ook 
zullen deze ramen de veiligheid 
niet bevorderen. Volgens Elan 
kan je de ramen gewoon een 
beetje open laten staan zonder 
gevaar voor inbraak, maar een 
politie-functionaris verklaarde 
tegenover deze krant dat dit on-

Heemstede - Het blijkt dat Elan Wonen, eigenaar van ruim 
60 panden in de Dr.Schaepmanlaan, fl ink in de fi nanciële 
middelen zit om de woningen grondig te renoveren. Niet dat 
dit in alle gevallen nu zo noodzakelijk is volgens een aantal 
bewoners, maar toch, het streven is nobel en het geld moet 
rollen voordat minister Vogelaar het vermogen gaat afro-
men. Hoewel er een vertegenwoordiging van de bewoners 
mocht meepraten over deze renovatie is het plan van Elan, 
volgens boze bewoners, er gewoon ‘doorgedrukt’.

zin is. Er is fl ink geageerd tegen 
deze nieuwe kozijnen. Bewoners 
mochten schriftelijk reageren en 
24% van de bewoners schreven 
een brief met klachten. Volgens 
Elan is daarmee driekwart voor 
de gekozen optie. Zij gaan hier 
voorbij aan het feit dat er 13 wo-
ningen leeg staan (sommige al 
acht maanden). Ook zijn er be-
woners langdurig afwezig we-
gens ziekenhuisopname of zijn 
juist op vakantie in de perio-
de dat gereageerd kon worden. 
Ongeveer 50% van de bewoners 
is, naar blijkt, niet gelukkig met 
de wijze waarop de besluitvor-
ming heeft plaatsgevonden. 

Spanning
Veel bewoners zijn al op leeftijd 
en willen helemaal geen gedoe in 
hun huis. Anderen zien de door 
de jaren heen opgetuigde per-
celen met buitenlampen, bloem-
potten en schuttingen vernield 
of gesloopt worden. Elan vraagt 
de bewoners ruimte te maken 
voor de gevels om steigers te 
kunnen plaatsen, maar hoe krijg 
je een markies van de gevel als 
je 70-plusser bent. Het moet ge-
zegd, de aannemer Ooijevaar is 
bereid waar mogelijk de helpen-
de hand te bieden, hoewel dat 
eigenlijk niet de bedoeling is. De 
bewoners hebben de vrije keus 

                                                 Boze bewoners

Planning grootonderhoud dr.Schaepmanlaan 
niet glad verlopen om in hun woning de badkamer, 

keuken en toilet te laten reno-
veren. Veel bewoners zien daar 
echter vanaf, omdat zij opzien 
tegen de rommel of omdat zij dit 
al voor eigen rekening hebben 
opgeknapt.
Op een voorlichtingsvergade-
ring, afgelopen december, lie-
pen de spanning hoog op en 
werd het ronduit onplezierig 
verklaarde een bewoner die 
anoniem wil blijven. Elan had 
de plannen al klaar en nu moest 
het er even doorgedrukt wor-
den, is een veel gehoorde op-
merking in de buurt. Er is veel 
te zeggen voor het in een keer 
totaal renoveren van alle gevels 
en kozijnen om zo de kosten te 
kunnen drukken. Veel bewoners 
hadden graag gezien dat e.e.a. 
op een meer democratische wij-
ze was verlopen, er meer over-
leg was geweest en er ook ge-
luisterd werd naar de mening 
van anderen.

Elan treft geen blaam
De heer Lowinski (directeur van 
Elan) is zich van geen kwaad 
bewust.”Wij gaan zorgvuldig om 
met dit soort projecten. Wij heb-
ben vanaf dag één de bewoners 
betrokken bij het geheel. Er is op 
ons verzoek een bewonersgroep 
geformeerd en voor deze groep 

kon iedereen uit de bewuste 
straat zich kandidaat stellen. 
Ondanks de klachten, die er nu 
kennelijk zijn, heeft in onze be-
leving de overgrote meerderheid 
van de bewoners voor het hui-
dige model ramen en kozijnen 
gekozen.
Inderdaad moet er soms intern 
een aanpassing komen zoals 
gordijnen en luxafl ex. De be-
woners die dit treft ontvangen 
daarvoor een standaard vergoe-
ding. Als u zegt dat er nogal grof 
is omgegaan met de sloop van 
hekken e.d. dan zal ik mij daar-
van op de hoogte stellen, want 
dat is zeker niet de bedoeling. 
Elan verwacht dat deze wonin-
gen, na renovatie, weer tien-
tallen jaren mee kunnen. Wij-
zelf zijn van mening dat wij op 
democratische wijze de bewo-
ners hebben laten meebeslis-
sen. Klachten zijn er altijd maar 
‘grosso modo’ zijn de bewoners 
gelukkig met de nu gekozen op-
lossing.” 
Waarschijnlijk zal over enige 
maanden, als het werk klaar is, 
alles weer snel vergeten zijn. 
Het is voor Elan toch een signaal 
en om lering te trekken uit het 
gebeurde en in het vervolg de 
bewoners misschien nog duide-
lijker te  betrekken bij de plan-
nen. Om twaalf uur een briefje in 
de bus doen, terwijl er om acht 
uur al begonnen is met het werk 
is niet de meest vriendelijke ma-
nier om met de bewoners om te 
gaan...
Eric van Westerloo


