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Erkenning voor Heemsteedse mantelzorgers
Heemstede - Overal waar 
je de Teisterband tegenkomt 
worden mensen vrolijk van 
hun muziek. Ook zaterdag-
middag 23 januari toen man-
telzorgers uitgenodigd waren
in de Burgerzaal van het 
Raadhuis om een middag 
mee te maken, waarin de ge-
meente haar erkenning liet 
blijken voor hetgeen zij alle-
maal voor een ander doen.
Wethouder Zorg en Welzijn, 
Christa Kuiper, verwelkom-
de vele Heemsteedse man-
telzorgers. Zij gaf aan wat 
die zorg en welzijn inhou-
den. De taken die per 1 janu-
ari 2015 naar de gemeenten 
zijn gegaan. Niet alleen zijn 
er meer mensen die een aan-
spraak kunnen maken op de 
Wet Maatschappelijke On-

dersteuning, (WMO), maar 
ook heeft een nieuwe Jeugd-
wet bepaald dat de gemeen-
te de zorg heeft voor onder-
steuning en begeleiding van 
jongeren. Ook als het over 
werk en inkomen gaat, heeft 
de nieuwe Participatiewet 
behoorlijke veranderingen te 
weeg gebracht. In Het Lo-
ket zijn gesprekken geweest 
met mensen die al voor 1 ja-
nuari 2015 ondersteuning op 
grond van de WMO ontvin-
gen: de zogenaamde keu-
kentafelgesprekken.
De omvang van de zorg is 
wellicht aangepast of op an-
dere wijze veranderd.
Er is de afgelopen 2 jaar met 
meer dan 5.000 Heemsteed-
se inwoners contact geweest.
Dat Loket onder leiding van 

Corinne Mense waar u al 
meer dan 10 jaar terecht kunt 
voor bijvoorbeeld huishoude-
lijke ondersteuning, dagbe-
steding, scootmobielen. Zij 
en haar team van mensen 
ontvangen iedere dag cliën-
ten of gaan bij hen op huis-
bezoek om zo op een per-
soonlijke wijze invulling te 
geven aan de benodigde on-
dersteuning. Er wordt niet al-
leen gekeken naar de cliënt 
zelf, maar ook naar degene 
die de cliënt ondersteunt, de 
mantelzorger. Hoe zit het met 
de belasting van de mantel-
zorger, wat kan deze persoon 
wel of niet.
Ook binnen de gemeente-
raad is gesproken op wel-
ke wijze de gemeente Heem-
stede mantelzorgers het bes-
te kan helpen. De gemeente-
raad heeft hiertoe zelfs een 
motie aangenomen: Mantel-
zorgers verdienen meer aan-
dacht (oktober 2014). Hier-
in roept de raad op veel aan-
dacht te schenken aan de 
mantelzorgers, hen te onder-
steunen in de steeds zwaar-
dere taken en goed vinger 
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aan de pols te houden hoe 
het de mantelzorgers ver-
gaat.
Een groot(s) koor verzamel-
de onder leiding van Maurits
Draijer en zong deze middag
mooie herkenbare balla-
des. Het Voorwegkoor kreeg 
ondersteuning van het pu-
bliek bij de song ‘Dream a 
little dream’ en toepasse-
lijk ‘We are the champions’.
Milou Frencken zong enke-
le liederen, ze vertelde ook 
dat ze zelf als mantelwerk-
ster betrokken was bij haar 
man en moeder. Zij wist dat 
het woord mantelzorger ooit 
het eerst werd gebruikt werd 
in Limburg en Brabant maar 
daar verfoeid werd. Nu, met 
gepaste tegenzin, overal ge-
hanteerd en begrepen.
Met een hapje, drankje en 
de band van MIklo Fürth, de 
Teisterband, was het  fijn el-
kaar te ontmoeten en had  
wethouder Chista Kuiper nog 
een stukje huiswerk voor de 
gasten, een enquête invul-
len waar iedereen enthousi-
ast aan begon.
Ton van den Brink

Stefans brillen & lenzen
Binnenweg 114 • Heemstede • 023 - 528 49 21

FEESTELIJKE 
OPENINGSWEKEN!

Stefans 
bril len & lenzen

V A N A F  1  A U G U S T U S  T / M  1 2  S E P T E M B E R

Bij aankoop van een correctie- 
en zonnebrillenmontuur 
krijgt u van ons de glazen van de 

zonnebril GRATIS!*

Ongeacht de sterkte en ook op 
multifocaal en gepolariseerde glazen!

BINNENWEG 114 • HEEMSTEDE
023 - 528 49 21

www.stefansoptiek.nl

Wees
welkom!
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 31 januari:
10.00 uur, mw. A. Klerk  
(Haarlem)
Kindercafé.           

www.pknbennebroek.nl                     

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 31 januari: Aan-
vang 10:00 uur. Voorgan-
ger Ds. R. v/d Beld (Biltho-
ven)

www.adventskerk.com

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 31 januari, Ou-
de Kerk Wilhelminaplein: 
10.00 uur, ds. A. Molendijk 
crèche  (tot 4 jaar); Kinder-
kring (4 tot 12 jaar).
Alle diensten beginnen 
om 10.00 uur, tenzij anders 
vermeld.

www.pknheemstede.nl

Jan van Goyenstraat 14 hoort 
sinds 2005 bij nummer 12, 
zoals u vorige week heeft 
kunnen lezen, maar wat is 
het daarvoor geweest? In ja-
nuari van 1933 openen de 
gebrs. Van Herwerden hun 
zaak in huishoudelijke arti-
kelen: ‘Geveha’. In de Eerste 
Heemsteedsche Courant van 
15 september 1933 lezen we 
dat ‘De gebrs. Van Herwer-
den in hun verfwarenzaak en 
aanverwante artikelen een 
uitbreiding hebben gege-
ven in de vorm van een drie-
tal etalagekasten voor o.a. de 
kleinere artikelen. In sommi-
ge advertenties heet de win-
kel ook wel ‘magazijn voor 
huishoudelijke artikelen’ of 
‘Verf en Glashandel’. Spiritus 
kostte toen 18 cent per fl es, 
maar je kon ook de ‘beroem-
de glansverf(?)’ kopen voor 
75 cent per kilo.
In de advertentie van ‘De eer-
ste Heemsteedsche Courant 
van 27 november 1936 ko-
men we de fi rma Kreuning 
tegen op nummer 14. De-
ze zaak verkoopt o.a. badka-
mer- en toiletartikelen, maar 

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (8)

ook Leerdams glaswerk en 
Italiaans aardewerk. Eind 
1940 kon men ook bij deze 
fi rma terecht voor tochtstro-
ken/strippen en verduiste-
ringsmateriaal, het laatste in 
de oorlog actueel.
In het Haarlems Dagblad van 
14 juni 1939 wordt een fail-
lissement vermeld van bouw-
kundige G. Kreuning, wonen-
de op Jan van Goyenstraat 
14. Is dit dezelfde Kreuning 
als de winkel Kreuning nog 
adverteert in 1940? 
Op 22 mei 1943 wordt Mai-
son Thérése van de gezus-
ters Verzijlbergen geopend. 
In oktober 1958 zitten de da-
mes er nog steeds met o.a. 

de verkoop van Dralon on-
dermode. De mode blijft in 
het pand. In 1962 is er een 
goedgekeurd ontwerp voor 
het verbouwen van het win-
kelpand en in 1975/1976 is er 
een uitbreiding van het win-
kel- en woongedeelte op re-
kening van H.A.M. Arends, 
aldus de bouwtekening. In 
1996 heeft Arends de voor-
gevel nog eens laten aanpas-
sen. De toenfoto is uit die pe-
riode.
In 2005 werd het pand dus 
overgenomen door Le Grand 
Cru, zoals vorige week ver-
meld en hield de kledingzaak 
op te bestaan.
De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van januari 2016 en 
laat Jan van Goyenstraat 12 
en 14 samen zien onder de 

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 31 januari: 18.30 
uur in His Presence met 
gastoptreden van  Breaking 
Ground, cello/piano wor-
ship. Vooraf samen eten

www.rafael-nehemia.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 31 januari:
Dienst om 10.00 uur.

www.hervormdpknbennebroek.nl

naam Le Grand Cru. Mocht 
u verhalen of informatie over 
de Jan van Goyenstraat 14 
willen vertellen dan kunt u 
terecht via webmaster@hv-
hb.nl (H. Opheikens). Beeld-
materiaal is ook zeer welkom. 

Tips en opmerkingen?
Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder).

Pot met goud?
Heemstede - Petra Jans-
sen maakte vanuit de Laan 
van Insulinde dit mooie 
plaatje van de regenboog 
die verscheen op dinsdag 
12 januari.
Wat zeggen ze ook weer: 
staat aan het einde een pot 
met goud? Alleen de foto is 
al ‘goud’!

 
02   de Heemsteder  •  27 januari 2016





Pelletkachel,
een duurzame keuze 

Heemstede - Hou je er ook zo van, fl akkerende vlamme-
tjes in de kachel? Het geeft zo’n behaaglijke warmte af. 
Overweeg je om een houtkachel te kopen dan is een duur-
zame keuze een houtpelletkachel (stoken met houtkorrels). 
Deze kachel gaat zuinig met brandstof om en zet meer dan 
80 procent van de brandstof om in warmte. Vanuit de voor-
raadtank worden de pellets (korrels van geperst hout) door 
de pellethaard met een draaiende vijzel naar de vuurkorf 
getransporteerd en ontstoken door een gloeispiraal.
De hoeveelheden brandstof en zuurstof worden automa-
tisch op elkaar afgestemd wat resulteert in een optimaal 
verbrandingsproces.

Dit type kachel veroorzaakt minder luchtvervuiling. Wel 
zijn ze kostbaarder dan een sfeerkachel, die vooral voor de
gezelligheid wordt gebruikt. 
Er zijn verschillende soorten pelletkachels: van losse of in-
gebouwde kachels die één ruimte verwarmen tot kachels 
die de centrale verwarming verzorgen. Je kunt radiatoren 
dan laten aansluiten op de kachel. 
Van alle houtkachels zijn pelletkachels het zuinigst met 
energie. Pelletkachels hebben ook het voordeel dat ze een 
schonere verbranding hebben dan andere houtkachels.
Bij de verbranding van pellets komt zo’n 70-80 procent 
minder fi jnstof vrij dan bij de verbranding van houtblokken. 
Meer weten? Op de website www.milieucentraal.nl vindt u 
meer over pelletkachels.  

In Heemstede kunt u terecht bij de fi rma Vosse, 
Kerklaan 9 te Heemstede. Laat u voorlichten:

023-5286802 of info@vosse.nl

De Witte Roos 15 jaar in Heemstede

Carina biedt op een zeer 
breed terrein ondersteuning 
aan cliënten van alle leef-
tijden, van prenataal tot en 
met de laatste levensfase. 
Zij houdt rekening met hun 
wensen, behoeften en gren-
zen. Vertrouwen en respect 
staan daarbij centraal. Men 
kan bij haar terecht voor al-
lerlei klachten op geestelijk 
en lichamelijk gebied: spier-
pijn, hoofdpijn, buikpijn, rug/ 
herniaklachten, whiplash/
nekpijn, burnout/overspan-
ning, vermoeidheid, hoofd-
pijn, dyslexie, ADHD, wei-
nig contact met jezelf, ver-
driet, depressie, hooggevoe-
ligheid, bekkeninstabiliteit, 
preventie en onderhoud van 
het lichaam. Of om gewoon 
te ontspannen.   
Klachten benadert zij van-
uit verschillende disciplines. 
Zowel fysieke steun, emoti-
oneel, mentaal en spiritueel 
of een combinatie daarvan. 
Carina maakt gebruik van 
verschillende ontspannen-
de technieken, ondersteund 
door bloesemtherapie, ethe-
rische olie en zo nodig sup-
plementen, waaronder ho-

meopathische middelen die 
lichaam en geest ondersteu-
nen om in balans te komen. 
Daarbij werkt ze enkel met 
vertrouwde, natuurlijke pro-
ducten.
Veel mensen hebben in de-
ze jachtige en verwarrende 
tijd behoefte aan rust, warm-
te en aandacht. Tijdens een 
behandeling word je lekker 
in een deken gehuld en met 
kruiken verwarmd. Met ont-
spannende muziek of juist in 
stilte. 
Carina heeft zich de afgelo-
pen vijftien jaar ontwikkeld 
met onder meer studies op 
gebied van voetmassage/re-

Heemstede – Vijftien jaar geleden begon Carina Van 
der Giessen-Hipke met Praktijk de Witte Roos in Heem-
stede. Dankzij trouwe en dankbare cliënten heeft zij in-
middels een bloeiende onderneming als cranio-sacraal 
therapeut, masseur en natuurgeneeskundig therapeut.

fl exologie, healing, shiatsu, 
cranio-sacraal therapie en 
stressrelease. Om deze ver-
goedingen ook na 1 janua-
ri 2017 te behouden, gaat zij 
haar opleiding Medische Ba-
sis Kennis HBO herhalen en 
voldoet ze aan de laatste ei-
sen van verzekeraar. Haar 
doel is ondersteuning te bie-
den op complementaire wijze 
met reguliere medische ken-
nis. 
Binnenkort wordt het mo-
gelijk om via een app op de 
smartphone eventuele beno-
digde supplementen zelf te 
testen d.m.v. Vitastiq. Verder 
heeft dit jubileumjaar voor 
haar ook een persoonlijke 
betekenis, want ze gaat ver-
der onder haar meisjesnaam 
Carina H ipke.                                                                                                
Gun uzelf iets goeds. Be-
handeling wordt op dit
moment door de meeste ver-
zekeraars geheel of gedeel-
telijk vergoed via aanvullende 
zorgverzekeringen. Praktijk 
de Witte Roos is aangeslo-
ten bij beroepsgroepen BATC 
en NCSC (Stichting Belan-
gen Associatie Therapeut en 
Consument en Nederlandse 
Cranio Sacraal Vereniging). 

De Witte Roos is gevestigd 
aan Postlaan 2, Heemstede 
Tel: 0628738265.
www.praktijkdewitteroos.nl.

Carina Van der Giessen-Hipke.

 

Een brief van de postbode

Waarom de schrijfster van deze
column naamloos is

Mijn wijk heeft veel huur-, starters- en be-
jaardenwoningen. Met steeds weer nieuwe 
bewoners dus. Vooral in de fl ats wisselen de 
namen om de haverklap. Toch kijk ik altijd 
zoveel mogelijk naar juist die namen, en niet 
alleen naar het adres. Omdat u immers zo-
veel fouten maakt in uw adresseringen (zie 
‘Adresseren is óók een kunst’). Vooral in die 
straat met nrs 2 t/m 434. Drie cijfers is dui-
delijk teveel. Dan laat u er een weg, of u 
draait er twee om. Of u neemt gewoon het 
huisnummer van de volgende persoon in uw 
adresboekje, want dat doet u elders ook. 
Maar het geeft niets, mevrouw, meneer. Ik 
heb het al eens gezegd, ik vind het wel een 
sport. Afgelopen kerst heb ik meer dan 60 
foute adressen tóch goed bezorgd. Hele-
maal blij. ‘Eykmanlaan, Heemstede’ in plaats 
van ‘Ekamalaan, Haarlem’, is het niet gewel-
dig! Als een ware Sherlock Holmes pluis ik 
dat uit. 

Maar wat heeft dit alles nu te maken met de 
titel van dit stukje? Daar kom ik nu. Vroe-
ger omcirkelde ik alleen de gemaakte fout, 
en/of schreef er iets bij als: “Incorrect (bijv.) 
huisnummer.” Maar, zo bleek, dan dacht 

men dat die 
post was 
doorbezorgd 
door de be-
woners met 
dat incorrecte 
nummer, heel 
aardig van die 
mensen. - ... 
- Ja, nee, dat 
was niet de bedoeling natuurlijk. Niemand 
hoeft mij te komen bedanken voor verleen-
de diensten, maar dat men in zo’n geval nou 
juist zou denken dat de diepere zin van de 
post aan mij voorbij was gegleden, als u be-
grijpt wat ik bedoel, dat ging te ver. Vandaar 
sindsdien standaard de toevoeging van mijn 
persoonlijk poststempel: “Met vriendelijke 
groet, uw postbode.”
Toen ik nog maar een of twee van de-
ze stukjes had geschreven, vroeg een me-
vrouw mij waarom ik ze eigenlijk niet onder-
tekende met mijn eigen naam. Tja, nergens 
om, vanwege mijn standaard poststempel, 
macht der gewoonte. Maar ze had wel gelijk 
natuurlijk. Dus ik ga me aanpassen. – Met 
ingang van volgende week.

Met vriendelijke groet,
uw postbode

Een brief van de postbode

Column

Watermeter (vervolg)
Onze watermeter bevindt zich onder de vloer in de woon-
kamer en meet 40 x 30 en is 90 cm diep. Gelukkig geen 
zware betonnen deksel zoals velen hebben in de tuin. Twee 
keer per jaar vraagt Waternet de meterstanden op te ne-
men. Met een schroevendraaier om de houten deksel in 
de vloer te kunnen lichten en een schijnwerper om de op 
80 cm diepte gelegen meter te kunnen aanlichten, gaan 
wij bejaarden de uitdaging aan. Op de knietjes peuteren 
wij het deksel los om vervolgens een buiklanding te ma-
ken om het hoofd met één arm (voor de tweede is geen 
plaats) in de put te duiken. Dekseltje van de meter omhoog 
en met de wijsvinger het meterglaasje schoonmaken om 
de cijfers te kunnen lezen. Ojee, terug voor de schijnwer-
per want die heb je wel nodig in het vrij donkere gat. De ze-
ven cijfers staan op zijn kop, onmogelijk die in één keer te 
onthouden. Gelukkig bezoeken wij driemaal per week de 
sportschool. Marijke Heijloo, die vorige week een grappige
reactie schreef op de inzending van de heer Kruijer, is
vermoedelijk jong en lenig. Kruijer pleit voor een vorstvrije 
watermeter in huis en wijst Waternet op de hoge water-
prijs. Een man naar mijn hart met een heldere kijk op het 
zakkenvullerijbeleid’.
Koos Sijm, Heemstede

Lezers schrijven ons
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Afgelopen weekend is Cato bij de IMC weekendschool in 
Amsterdam-West geweest. De weekendschool laat leer-
lingen van groep 7 t/m de brugklas kennis maken met 
verschillende beroepen.  Gemotiveerde jongeren van 10 
tot 14 jaar uit sociaal-economische achterstandswijken 
krijgen hier aanvullend onderwijs. Jongeren maken op 
de weekendschool kennis met vakgebieden uit de we-
reld van cultuur en wetenschap. Het 2,5-jarig curriculum 
bestaat uit vakken als recht, (dier)geneeskunde, journa-
listiek, fi lm, wiskunde, ondernemen en beeldende kunst. 
Bij bijna elk vak hoort een excursie. De lessen worden 
gegeven door enthousiaste professionals uit de beroeps-
praktijk (gastdocenten) in samenwerking met medewer-
kers van weekendschool.

Bedrijven en fondsen fi nancieren alle onderdelen van 
weekendschool en de gastdocenten leveren hun bijdra-
ge onbetaald. Daardoor kan de school het weekend-
schoolonderwijs gratis aanbieden.

Doelen zijn het verbreden 
van perspectieven, het 
vergroten van zelfvertrou-
wen en het versterken van 
het gevoel van verbon-
denheid met de Neder-
landse samenleving.

Cato hielp afgelopen zon-
dag de leerlingen kennis 
te laten maken met hon-
den. Daarnaast konden 
de leerlingen een klein 
beetje onderzoek bij Ca-
to doen, zoals het luiste-
ren van het hartje. Cato 
heeft het fantastisch ge-
daan! Veel kinderen krij-
gen weinig mee van om-
gang met dieren, dus ie-
dereen was zeer enthou-
siast. Sommige leerlingen 
vonden het wel spannend, 
maar door de rust van Ca-
to kon iedereen een beet-
je kennis maken met het 
vak van de dierenarts en 
dierenartsassistent. 

Wellicht dat we sommige 
leerlingen over een paar 
jaar kunnen verwelkomen 
als collega dierenarts of 
-assistent.

Doelen zijn het verbreden 
van perspectieven, het 
vergroten van zelfvertrou-
wen en het versterken van 
het gevoel van verbon-
denheid met de Neder-
landse samenleving.

Cato hielp afgelopen zon-
dag de leerlingen kennis 
te laten maken met hon-
den. Daarnaast konden 
de leerlingen een klein 
beetje onderzoek bij Ca-
to doen, zoals het luiste-
ren van het hartje. Cato 
heeft het fantastisch ge-
daan! Veel kinderen krij-
gen weinig mee van om-
gang met dieren, dus ie-
dereen was zeer enthou-
siast. Sommige leerlingen 
vonden het wel spannend, 
maar door de rust van Ca-
to kon iedereen een beet-
je kennis maken met het 
vak van de dierenarts en 
dierenartsassistent. 

Wellicht dat we sommige 
leerlingen over een paar 
jaar kunnen verwelkomen 
als collega dierenarts of 
-assistent.

Dierenkliniek Stad & Land 
Heemstede

Zandvoortselaan 70
2106 CR Heemstede

023-529 1281
www.dierenklinieken.net

Drs Vincent Polak

Cato bij de weekendschool

Dieren in 
het nieuws

Winkelvisie Heemstede
Eenrichtingsverkeer handhaven, meer horeca 
en een supermarkt op ‘Binnenweg Noord’
Heemstede - In het college-
programma was afgesproken 
dat de Winkelvisie Heemste-
de zou worden opgesteld. 
Het bureau DTNP kreeg de 
opdracht. Het resultaat een 
helder en lijvig stuk dat nu 
gereed is voor de inspraak, 
voordat de politiek beslist.

Het rapport geeft een inkijk 
in de vooruitzichten van de 
middenstand in Heemstede. 
Zo wordt opgetekend dat be-
zoekers ‘beleving’ willen tij-
dens het winkelen. Evene-
menten, een frisse uitstraling 
en horeca moeten de trek 

naar de winkelstraten stimu-
leren.
In de omgeving gaat de ex-
pansie door. Primark in 
Hoofddorp, bouw van win-
kels op het parkeerterrein 
in Schalkwijk, De Raaks in 
Haarlem en Sugar City in 
Halfweg dragen niet bij aan 
versterking in Heemstede. 
Gespecialiseerde zaken in 
het hogere segment moeten 
het antwoord zijn. Maar dan 
wel in combinatie met meer 
horeca. Mode, wellness of 
kapsalons zijn oververtegen-

woordigd in Heemstede. Ho-
reca juist wat minder. Veertig 
procent van de winkelomzet 
komt van buiten Heemstede. 
Tien procent van de onder-
nemers geeft aan het bedrijf 
binnen drie jaar te beëindi-
gen. Ondanks veel negatieve 
berichtgeving zegt 50% van 
de ondernemers hun omzet 
goed tot voldoende te vin-
den. Minder zijn de winke-
liers te spreken over de toe-
gankelijkheid voor de auto, 
het aantal parkeerplaatsen 
en het parkeerregime. Jam-
mer dat maar 39% van de on-
dernemers uit alle winkelge-

bieden de enquête heeft in-
gevuld. Volgens DTNP toch 
ruim voldoende voor een 
goede afspiegeling. 

Binnenweg/
Raadhuisstraat
Voor de belangrijkste winkel-
straten in Heemstede komt 
het rapport onder andere met 
de suggestie voor nieuwe su-
permarkt op de kop van de 
Binnenweg (Noord) met als 
tweede optie de Eikenlaan. 
Het plan voor een vestiging 
in de Slottuinen wijst het rap-

port af. Er is in het centrum 
ruimte voor ongeveer 1100 
m2 extra vloeroppervalk voor 
supermarkten. Genoemd 
wordt ook de huidige Vo-
mar uitbreiden. Met de twee 
naastgelegen winkels (al in 
bezit van Vomar) voldoen ze 
hier aan 1100m2.
DTNP stelt voor niet te rom-
melen aan de rijrichting van 
het autoverkeer. Dat blijft in 
hun visie Zuid-Noord. De 
IJzerenbrug zou één rijrich-
ting moeten krijgen. Er ont-
staat dan rust en ruimte voor 
meer terrasjes. Men wil de 
verblijfsfunctie versterken 
met meer horeca in de straat. 
Ook de binnendoor, nabij Al-
bert Heijn, moet worden op-
gewaardeerd. Meer groen, 
nieuwe brug, fi etsparkeer-
plaatsen en de panden reno-
veren. Het parkeerregime zou 
moeten veranderen tot maxi-
maal 4 uur. De veiligheid voor 
fi etsers kan beter door een 
extra zichtbaar maken van de 
fi etsstrook.

Jan van Goyenstraat 
en Zandvoortselaan
In de Jan van Goyenstraat 
ziet DTNP ruimte om de Plus-
supermarkt te vergroten tot 
rond de 1000 m2 (nu 550 
m2). Parkeren blijft gratis, al 
stelt men voor het parkeren 
via een blauwe zone iets te 
beperken. Het parkeren aan 
de Zandvoortselaan moet 
anders. Mogelijk zelfs zonder 
vergunning om het gemak-
kelijk te maken snel de dage-
lijkse boodschappen te doen.  
Op 1 februari om 20.00 uur 
wordt het plan besproken 
in het raadhuis. Bewoners, 
winkeliers en politici krijgen 
uitleg over het rapport. De 
avond is toegankelijk voor al-
le inwoners van Heemstede. 
Er is ruimte voor discussie. 
Eric van Westerloo

Een supermarkt op de noordkant van de Binnenweg?

Regio – Nu eens geen na-
tuurfoto, maar wel een foto 
die warmte geeft in de win-
ter. In de Grote Bavokerk te 
Haarlem werd woensdag 
20 januari een nieuwjaars-
begroeting voor ’nieuwko-
mers’ gehouden. Diverse 
kerkgemeenten waren uit-
genodigd; ook vluchtelin-
gen. Er waren lekkere ver-
snaperingen voor ieder, zo-
als warme chocolademelk. 
Voor vluchtelingen (veelal 
uit de Koepel) een hele be-
levenis; voor Haarlemmers 
en Heemstedenaren ook.

Foto: Marenka Groenhuijzen

Winterfoto:
    Inloop voor nieuwkomers
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Gastvrijheid,
hoe is dat bij ons?

Ik wil wat vertellen over een paar Arabische sociale ge-
woonten in het algemeen en in Syrië in het bijzonder. Over 
gastvrijheid bijvoorbeeld.
Een gast voor ons is altijd welkom en wij bieden graag alle 
soorten van warme en koude dranken, in ons huis. Met of 
zonder afspraak; dat maak niet uit.
Indien de gast rond een tijdstip komt van een maaltijd; dan 
wordt hij uitgenodigd om mee te eten met de familie.
De duur van het bezoek mag niet worden bepaald door de 
gastheer, maar wordt bepaald door de gast die zijn verlan-
gen aankondigt om te vertrekken wanneer hij wil. De gast-
heer brengt de beste soorten voedsel en dranken en fruit 
op tafel.
De gast brengt een cadeautje mee naar koopkracht maar 
nooit rozen bij zulke gelegenheden.
Rozen betekenen voorspoed gewenst voor een te bezoe-
ken patiënt óf worden gegeven door een man aan een 
vrouw uit liefde of voor een huwelijk. In de jaarlijkse eve-
nementen zijn er twee belangrijke feesten: de eerste is een 
driedaags feest, en heet ‘het grote feest’.
Bij deze gelegenheid bezoekers komen meestal onaange-
kondigd en relatief kort. Dan drinken we thee, koffi e, sap en 
genieten van een speciaal soort snoep.
Ongeacht de omstandigheden, in onze cultuur, is het niet 
de gewoonte om te zeggen dat u niet klaar bent om gasten 
te ontvangen. Echter, als er een noodgeval aan ten grond-
slag ligt, dan is de gastheer verontschuldigd. 
Als echtparen niet bij hun ou-
ders wonen, en ze zijn met 
gasten in hun ouders huis, is 
het alsof ze er nog steeds wo-
nen. 
De volgende keer vertel ik 
graag over een nieuwe ge-
woonte.

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

Column
Khaled sara ontvluchtte Syrië, waar hij journalist was.
Hij woont nu met vrouw en dochters in Bennebroek.

Detoxspa-behandeling brengt 
je lichaam weer in balans
Heemstede – In onze maat-
schappij waarin er steeds 
meer van ons wordt ver-
wacht, schieten een even-
wichtige voeding, voldoen-
de nachtrust en lichaamsbe-
weging er vaak bij in. Daar-
bij drinken velen van ons te 
veel koffi e en alcohol. Na 
verloop van tijd stapelen gif-
stoffen zich op in onze dar-
men en andere organen. Er 
ontstaan vage klachten zo-
als vermoeidheid, hoofdpijn, 
gewrichtsklachten, slijm-
vorming en eczeem. Voor li-
chaam en geest is het daar-
om belangrijk af en toe te 
ontgiften en vooral het voor- 
en najaar zijn hiervoor ge-
schikte tijden.

De Detoxspa-behandeling is 
een eenvoudige manier voor 
het lichaam om zich van af-

valstoffen te ontdoen. De be-
handeling duurt 30 minuten. 
Een behandeling geeft al een 
gevoel van ontspanning en 
energie. Aangeraden wordt 
een kuur van acht of tien 

keer om het lichaam in ba-
lans te krijgen. Tijdelijk is er 
een aanbieding van vijf keer, 
waarbij ook meerdere advie-
zen worden gegeven over in-
wendige en uitwendige reini-
ging. 

Voor informatie of een af-
spraak bel Anneke van Ker-
sen, 023-5470811.

Floaten bij Blitz en wat dat met je doet
Heemstede - Ontspan-
nen, hoe ging dat ook al 
weer? Tegenwoordig heb-
ben we het zo druk met ons 
leven dat je soms nauwe-
lijks aan rust en opladen toe-
komt. Terwijl dat juist zo no-
dig is... Om die drukte van al-
ledag weer het hoofd te kun-
nen bieden. De een ontspant 
makkelijker dan de ander. 
Soms is een goed boek voor 
de open haard genoeg maar 
voor veel mensen lukt het ge-
woon niet of nauwelijks aan 
echte diepe ontspanning 
toe te komen. Waarom fl oa-
ten niet geprobeerd? Dat kan 
bij Blitz Wellness in Heem-
stede. Blitz heeft alles in huis 
voor deskundige huidverzor-
ging en huidbehandelingen 
van hoogwaardige kwaliteit. 
Daarnaast kun je er verant-
woord bruinen. Informeer je-
zelf op de uitgebreide web-
site waar Blitz Wellness als 
instituut wordt omschreven 
en dat is het ook, in hartje 
Heemstede. Binnengaan is 
ook een optie, een spannen-
de ook. Zeker als je, zoals on-
dergetekende, een afspraak 
hebt om te fl oaten. Blitz is 
overdag én in de avonduren 
geopend, wat al een ont-
spannen gegeven is. Ik ben 
hier om te ondervinden wat 
drijven op zout water, want 
dat is fl oaten heel kort door 
de bocht, met je doet. Om te 
ervaren hoe gewichtsloos-
heid voelt en het wegdrijven 
van je dagelijkse beslomme-
ringen. 
Eigenlijk is dit net wat voor 
mij: zonder al te veel poespas 
en kunstingrepen in tot rust 

komen. Je doet het alleen 
dus ‘zonder pottenkijkers’. 
Bij Blitz word ik ontvangen en 
wordt me de ruimte getoond 
waar de fl oatcabine zich be-
vindt: het is een mooie, rui-
me douchegelegenheid met 
daarnaast een cabine die 
af te sluiten is (hoeft niet). 
Diep is het bad niet; maar 
diep genoeg om er in te drij-
ven. De serene rust, klasse 
en schoonheid die Blitz uit-
straalt, vind je ook terug in 

de fl oatruimte. Rustig wordt 
verteld over het goed afspoe-
len van de zoutkristalletjes na 
het fl oaten. Maar zover is het 
nog niet: eerst genieten. 
Omdat het een koude janu-
ari-avond is, is de overgang 
naar het warme ‘zee’water 
wel erg prettig. Het muziek-
je in de cabine maakt het 
wegdrijven wel gemakke-
lijk. Ik kom er achter dat ik 
me zó laat ‘vallen’, blijkbaar 
heb ik een ingebouwd ver-
trouwen dat ik niet kopje-on-
der ga. Daar drijf ik dan... op 
het warme water met niets 
om me heen dan muzikale 
klanken en de ‘sterrenhemel’,
minilichtjes op het plafond. 
Opgesloten voel ik mij aller-
minst, want de cabinedeur 
staat op een kiertje. De be-
doeling is om alle opkomen-
de gedachten voorbij te laten 
drijven. Je gebruikt geen en-
kele spier, alle ledematen zijn 
in ruste. Vaar ik op een wolk? 

Floaten kun je drie kwartier 
uur of een uur. Prijzen: vanaf 
32,50 euro.

Nieuwjaarconcert Symfonisch 
Blaasorkest en Teisterband
Heemstede - Het Symfo-
nisch Blaasorkerst Heem-
stede (SBH), onder leiding 
van Léon Bosch, en de Teis-
terband, geleid door Miklós 
Fürst, geven een gezamenlijk 
nieuwjaarsconcert op zon-
dag 31 januari. 
Er wordt door beide orkesten 
een repertoire gespeeld van 
de Beatles tot Strauss.
Een zeer gevarieerd pro-
gramma dus. U kunt deze 

middag ook mooi de verschil-
lende genres beluisteren van 
de orkesten.
Het concert vindt plaats in 
de Pinksterkerk aan de Cam-
plaan 18 te Heemstede, waar 
de zaal opengaat om 14.30 
uur en het concert begint om 
15.00 uur. Toegangskaarten à 
10,- euro (incl. drankje) zijn 
te verkrijgen aan de zaal.
Informatie:
www.sbo-heemstede.nl.

Zo lijkt het! Gelukkig blijf ik 
in het hier-en-nu maar heel 
ver weg ben ik wel. Is het om-
dat het lijkt alsof je word ge-
dragen? Ik ervaar het voor-
al als rust zonder storende 
factor. Ik krijg er zelfs crea-
tieve ideeën van. En dat alle-

maal door dat drijven, tota-
le ontspanning, nee ik over-
drijf niet! 
Meer weten? Blitz Well-
ness, Raadhuisstraat 19-21, 
Heemstede. 023-5280555 en
www.blitzwellness.nl.
Joke van der Zee
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Repair Café in Vintage store

Altijd leuk als het lukt
Heemstede – Het heet Re-
pair Café, maar dat kan toch 
eenvoudig ook reparatieca-
fé heten? Daar heb je niet 
eens hoofdletters voor nodig. 
Ernst Rhee, de man die alles 
repareert waar je mee aan-
komt op de tweede etage van 
The Vintage Store, wel hoofd-
letters graag!  Ernst deed de 
HTS in Haarlem en is werk-
tuigbouwkundige. Heeft al-
tijd in de techniek gezeten, 
eerst als vertegenwoordi-
ger grondstoffen in de me-
taal. Ging van verkoop naar 
inkoop bij veel bedrijven on-
der andere bij de luchthaven 
Schiphol waar hij de gebou-
wen en landingsbanen be-
heerde, de inkoop deed van 
onderhoudsdiensten tot en 
met de lampen op de lan-
dingsbanen. Ooit hoorde een 
munitiefabriek tot zijn werk-
terrein. Daar was discipli-
ne de belangrijkste grond-
stof. Nu werkt hij als vrijwilli-
ger bij het Repair Café  bij de 
Vintage Store. Iedere donder-
dagmiddag van 13 tot 17 uur 
op de tweede etage. Daar laat 
hij zien dat repareren leuk is. 
Kom het ook eens proberen! 
In het Repair Café leren men-
sen op een andere manier 
naar hun spullen te kijken. En 
er opnieuw de waarde van in 
zien. Het Repair Café draagt 
bij aan een mentaliteits- ver-

andering. Die is noodzake-
lijk om mensen enthousiast 
te maken voor een duurzame 
samenleving. Maar boven-
al wil hij laten zien dat repa-
reren leuk is, vaak heel mak-
kelijk. Hij heeft net een ther-
mostaat in zijn handen. Hij 
heeft er nog nooit een open-
gemaakt en weet ook niet 
wat hij aantreft. Het  is dat de 
klant zei dat er iets rommel-
de. Je ziet hem glimlachen 
als hij wat ontdekt. Even wat 
sleutelen met kleine tange-
tjes en een schroevendraaier 
en het apparaatje werkt weer. 
Hij mompelt ‘never a dull mo-
ment`, nee het leven is weer 
spannend. Leuk om met een 
klant in de weer te zijn. Kof-
fi ezet apparaten, hij ziet de 
Nespresso’s van drie jaar oud 
nu veel langskomen, merklo-
ze cups schijnen de boos-
doener te zijn die laten het 
apparaat soms lekken. 

Waar of niet waar, Ernst weet 
het lek te vinden. Radio`s, 
TV`s CD spelers, speelgoed, 
er hoeft geen stekker aan 
te zitten, op vele terreinen is 
er reparatiekennis aanwezig. 
Leuk om zo`n goeie kennis in 
huis te hebben bij de vintage 
Store aan de Cruquiusweg 
37A in Heemstede.
Tel. 023-7600477.
Ton van den Brink 

Provincie laat Heemstede opdraaien 
voor kosten hellingbaan Cruquiusbrug
Heemstede - In commissie 
ruimte van 18 januari sprak 
een aantal raadsleden hun 
ongenoegen uit over de op-
stelling van de Provincie, 
meer specifi ek, gedeputeer-
de mevrouw Post. De pro-
vincie gaat de Cruquiusbrug 
verbreden en wil gelijktijdig 
een nieuwe hellingbaan voor 
fi etsers en voetgangers aan-
leggen. Het geheel maakt on-
derdeel uit van een fi ets- en 
wandelroute. De provincie wil 
de zaak door Heemstede la-

ten betalen. Voor 133.000 eu-
ro komt er dan een geheel 
nieuwe hellingbaan. Uit de 
beantwoording van vragen 
over dit onderwerp door wet-
houder Heleen Hooij bleek 
dat haar partijgenoot Me-
vrouw Elisabeth Post (VVD) 
op geen enkele wijze wilde 
bewegen. “Dit is het plan en 
zo gaat het worden en Heem-
stede moet betalen.” Een iets 
smallere, andere of eenvou-
diger uitvoering is onbe-
spreekbaar.

Het meefi nancieren door de 
provincie is ook onbespreek-
baar. Volgens de wethouder 
is haar door Post te verstaan 
gegeven dat zij niet opnieuw 
over dit onderwerp in discus-
sie wil. Deze gedeputeerde 
komt met regelmaat in aan-
varing met gemeenten. Zie 
ook het dossier Duinpolder-
weg. Een project waarin Post 
zich heeft vastgebeten. Het 
gevolg grote weerstand van 
verschillende gemeenten. Tij-
dens de vergadering kwam 
Cees Leenders (VVD) met 
het idee niet aan twee kanten 
maar aan één kant een hel-
lingbaan aan te leggen. Dit 
zou de kosten kunnen halve-
ren. Een meerderheid van de 
commissie vond dat dit wel 
onderzocht kon worden. Ge-
zien de houding van de ge-
deputeerde is de kans van 
slagen klein.
Wethouder Hooij gaat in haar 
volgende bezoek aan het 
provinciehuis de kwestie op-
nieuw aankaarten, ondanks 
de onwil bij de provincie. Het 
onderwerp staat voor 28 ja-
nuari wederom op de raads-
agenda.

Afzwemmen
Heemsteedse Reddingsbrigade
Heemstede - Zaterdag 23 januari zijn alle kandidaten 
‘reddend zwemmen’ van de Heemsteedse Reddingsbriga-
de geslaagd. Ze zwommen daartoe af in Sportplaza Groe-
nendaal. Iedereen heeft goed zijn best gedaan: alle kandi-
daten zijn geslaagd! 
Wil je ook komen zwemmen bij de Reddingsbrigade?
Kijk dan eens op www.heemsteedsereddingsbrigade.nl of 
stuur een mail naar:
zwemmendredden@heemsteedsereddingsbrigade.nl.

Heemstede - ERA-Make-
laar Van den Putten ERA Ma-
kelaars & Taxateurs o.g. in 
Heemstede is met een nieu-
we online dienst gestart. Met 
deze dienst voegt de ver-
koper, maar ook zijn socia-
le netwerk, extra informatie 
toe aan de presentatie van 
zijn te koop staande huis. 
Het grootste makelaarsnet-
werk ERA zal als eerste in 
Nederland een dergelijk so-
ciaal platform lanceren. Fa-
milie, vrienden en buren kun-
nen opmerkingen, foto’s of 
fi lmpjes toevoegen, maar ook 
hun eigen sociale netwerk 
inzetten. Ze helpen daarmee 
actief mee om het huis te ver-
kopen. Bovendien komen zij 
zelf ook in aanmerking voor 
mooie prijzen.

Het nieuwe platform bij de 
ERA-makelaar biedt extra in-
formatie die een koper zou 
willen hebben en niet stan-
daard door de makelaar kan 
worden verstrekt. Denk hier-
bij aan zaken die alleen de 
bewoner, buur of bezoeker 
echt kan weten. Neem een 

speelplek in de buurt, een 
honden uitlaatplaats, par-
keergelegenheid of tuin met 
fi jne avondzon. Deze ken-
nis van insiders is van be-
lang bij de aankoopbeslis-
sing van een woning. Deze 
toegevoegde informatie kan 
worden vergeleken met re-
views die steeds vaker ge-
bruikt en bekeken worden 
alvorens aankopen bij web-
shops worden gedaan of 
voorafgaand aan het onli-
ne boeken van een reis. Het 
netwerk van de verkoper zet 
zo het huis in een persoonlijk 
daglicht met eigen anekdo-
tes en beelden. “Bij het ver-
kopen van een huis kunnen 
juist die ‘softe’ en subjectieve 
kenmerken net het verschil 
maken”, aldus George van 
den Putten van ERA-make-
laar Van den Putten ERA Ma-
kelaars & Taxateurs o.g..
 
Meer weten?
Neem contact op met uw lo-
kale ERA-makelaar: Van den 
Putten ERA Makelaars & 
Taxateurs o.g., 023- 528 54 
12, www.vandenputten.com.

Alzheimer Café
over

‘hulpmiddelen’
Regio - Op het gebied van 
hulpmiddelen is er de laat-
ste tijd veel ontwikkeld waar 
mensen met dementie en 
hun familie baat bij kunnen 
hebben. In het Alzheimer Ca-
fé Haarlem - op maandag 1 
februari - worden tips en ad-
viezen gegeven. Er zijn gas-
ten van Zorgbalans die toe-
lichting geven. Belangstel-
lenden zijn welkom in Tref-
punt ‘t Trionk, Van Oosten de 
Bruynstraat 60, hoek Wester-
gracht, Haarlem. Aanvang is 
19.30 uur; toegang gratis.

   Nieuwe kijk op woningverkoop

Sociaal netwerk helpt 
mee bij ERA-makelaars
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Ouderen kleden 
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Tim Knol komt in de Luifel (foto: Marco Bakker).

Geweldige muziek en bijzondere 
verhalen van Tim Knol
Heemstede - Lost & Found, 
zo heet het programma waar 
Tim Knol op zaterdag 30 ja-
nuari mee komt in Theater de 
Luifel te Heemstede.

Tim heeft een aantal flin-
ke verzamelobsessies, gi-
taren, singletjes, fotocame-
ra’s en bijzondere instrumen-
ten. Met de titel van zijn pro-
gramma verwerkt hij die ver-
zamelwoede op verschillen-
de manieren. Met fotonega-
tieven die hij heeft gescand 
en op het podium tot leven 
wil laten komen en natuurlijk 
met muziek. In dit program-
ma brengt hij muziek van an-
deren ten gehore, maar ook 
eigen werk, waaronder num-

mers die hij nooit eerder live 
speelde.
Zo krijgen we een bijzon-
der inkijkje in het leven van 
de 25-jarige muzikant, die na 
het succes van Terug enorm 
veel zin heeft om in Lost & 
Found heel Nederland kennis 
te laten maken met prachtige 
muziek en bijzondere verha-
len die we nog niet kennen.
Een theaterconcert op de 
humorvolle, persoonlijke en 
charmante wijze zoals we die 
inmiddels van Tim gewend 
zijn. Kortom: het belooft een 
bijzondere avond te worden.
Na de show worden er, be-
halve merchandise, ook spul-
len uit zijn eigen verzameling 
verkocht.

Eva Crutzen
(foto: Huff & Reuter).

Eva Crutzen met ‘Spiritus’
Heemstede - Vrijdag 29 ja-
nuari in Theater de Luifel te 
Heemstede valt te genieten 
van Eva Crutzen met haar 
programma ‘Spiritus’.
 Eva Crutzen werd in 1987 
geboren in Maastricht en 
studeerde in 2009 af aan de 
Frank Sanders Academie. 14 
april 2012 won Eva de pu-
blieksprijs op de het con-
cours om de Wim Sonne-
veldprijs. In januari 2014 ging 
haar eerste solo programma  

“Bankzitten” in première dat 
lovend werd ontvangen en 
waarmee zij het Rabo Talen-
ten Concours won. Boven-
dien kwam ze meteen binnen 
in de top 5 van beste caba-
retvoorstellingen van het sei-
zoen.
Kortom: Eva staat op de 
kaart. Heeft bewezen dat ze 
mee mag doen. Hoort erbij. 
Nu is deze alles kunnende 
powervrouw terug met haar 
nieuwe voorstelling Spiritus. 
De geest is uit de fles. Eva 
speelt, vertelt en zingt. Vol 
vuur. Daar moet je bij zijn. En 
hou je vast, want Eva is nog 
lang niet opgebrand. Ze is 
nog maar net begonnen…
 
Eva Crutzen speelt vanaf 
20:15 uur, entree: 17,50 euro.
Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede of voorafgaand aan de 
voorstelling.

Excursies Huis te Manpad starten in februari
Heemstede - Op 2 februa-
ri beginnen de excursies op 
misschien wel de best be-
waard gebleven buitenplaats 
van Kennemerland: Huis te 
Manpad. Nieuw op het Huis 
te Manpad is de prachti-
ge houten werkschuur die 
in 2015 werd gebouwd.  Het 
grotendeels in hout opge-
trokken gebouw past mooi in 
de parkachtige omgeving en 
vervangt de oude werkplaats 
in het linker koetshuis. Hier-
mee heeft de buitenplaats 
een modern en eigentijds 
onderkomen voor de tuin-
mannen.
De mensen zullen vooral ko-
men vanwege de overwel-
digende rijkdom aan vroe-
ge bodembloeiers.  Sneeuw-
klokje, krokus en winter-

akoniet zullen dit jaar vroeg 
bloeien. 
Momenteel worden de noor-
delijke en oostelijke leimuren 
gerestaureerd . Het voegwerk 
wordt vervangen, evenals ge-
broken stenen of stukken van 
de steunberen. Na de res-
tauratie wordt de oostelijke 
muur beplant met leifruit en 
vormt dan weer een geheel 
met de fruitbomen tegen de 
slangenmuur. Dit is overigens 
de langste slangenmuur van 
Europa.
Het park van Huis te Man-
pad, Herenweg 9 te Heem-
stede, is alleen in excursie-
verband te bezoeken. Van 
2 februari t/m 15 oktober is 
er iedere zaterdag om 10.00 
uur een excursie. Van febru-
ari t/m mei is er ook op dins-

dag om 14.00 uur een rond-
leiding. Op deze tijdstippen 
staat er bij de poort een gids 
klaar, die u meeneemt op een 
boeiende wandeling. Aan-
melden is niet nodig en er 
worden geen kosten bere-
kend. Het hoofdhuis is parti-
culier bewoond en dus niet te 
bezichtigen. Een groepsbe-
zoek is ook buiten de open-
stellingstijden mogelijk, be-
halve op zondag. Spreek dit 
af met Mieke Wilmink, tele-
foon: 023-5287528.
Voor overige informatie be-
treffende de openstelling of 
excursies kunt u terecht bij 
Peter de Jong, excursieco-
ordinator: 0252-377656 of 
06-54392301.
www.huistemanpad.nl 
Rein van der Zee

Avond van PKN Heemstede over nieuwe 
medische technieken: willen we die allemaal?
Heemstede - Dinsdag 2 fe-
bruari zijn Joan Pieron en 
Aart Mak te gast van PKN 
Heemstede. Zij houden een 
themabijeenkomst over nieu-
we medische technieken: 
willen we die allemaal?
In 1934 wierp Aldous Huxley 
in zijn boek Heerlijke Nieuwe 
Wereld een blik vooruit naar 
een volkomen vertechniseer-
de wereld. Een voor niets te-
rugdeinzende medische we-
tenschap ontwikkelde men-
selijke broedsels buiten het 
moederlichaam. In kweek-
centrales kregen embryo’s 
de gewenste eigenschappen 
toegediend en ontwikkelden 
zich tot begaafde elite of on-
dergeschikte werkers. Wat 

Huxley beschreef was toen 
nog pure fantasie. Maar er 
is de laatste jaren sprake van 
een spectaculaire medische 
revolutie. Er worden medi-
sche technieken ontwikkeld 
die nu nog beperkt blijven tot 
de laboratoria, maar die in de 
toekomst op grotere schaal 
zouden kunnen worden toe-
gepast. De vraag is: willen we 
dat allemaal?
Ouders kunnen tegenwoor-
dig bij zwangerschap hun 
kind in wording laten scree-
nen op genetische defec-
ten, zoals het syndroom van 
Down. Dat kan al tot moeilij-
ke beslissingen leiden. Maar 
er wordt ook gewerkt aan 
mogelijkheden om embryo’s 

te testen op aanleg, zoals in-
telligentie, sportiviteit of ui-
terlijk voorkomen. De erva-
ring leert dat wat technisch 
mogelijk is doorgaans ook 
wordt toegepast. De kloof 
tussen medisch revolutie en 
ethische bezinning wordt al-
leen maar groter. Bestaat er 
ook een moreel kompas?
Medicus en een theoloog 
Joan Pieron, arts in Haar-
lem en Aart Mak, predikant 
van Kerk zonder Grenzen in 
Bloemendaal verzorgen de 
avond. Iedereen is welkom. 
De bijeenkomst vindt plaats 
om 20.00 uur in de Pauwehof 
achter de Oude kerk aan het 
Wilhelminaplein in Heemste-
de. Toegang vijf euro.

MiRco & de wijze mannen (en vrouwen) live
Heemstede - Café de 1ste 
Aanleg programmeert zater-
dag 30 januari een Neder-
landstalige topper. MiRco is 
begonnen als rocker, toen 
akoestisch verhalenverteller 
& troubadour. Nu weer roc-
ker. Als liedjesschrijver kreeg 
MiRco nationale erkenning 
met het lied over korporaal 
Cor Strik: ‘Zaterdagmiddag 
Voetbal’. MiRco schreef lied-
jes voor en met Dolf Jansen, 
Kluun en Rob de Nijs.
Een jaar later kietelde hij de 
Top 100 met het aanstekelijke 
‘Hou Vast’ en ‘Allemaal Even 
Kut’. Inclusief de bescheiden 
rel op Hyves wegens het ge-
bruik van vieze woorden.
In de tussentijd knutsel-
de hij aan ‘Oud Hollandsche 
Moordliederen’, ging hij op 
pad met een singer song-
writer collectief onder de 
naam ‘Travlin’ Tunes’ en or-

ganiseerde & arrangeerde hij 
het internationaal geroem-
de Bruce Spingsteen Tribute 
project ‘Return To Nebraska’.
Nu zijn er De Wijze Man-
nen: Een lekker vette brutale 
energieke band van mannen 
en vrouwen. Stoere Sophie 
op drums, Danaé op sax en 
Anne als extra zangeres. De 
mannen Justin & Marc spe-

len Hammond & gitaar. Luke 
Nyman - singer songwriter 
en multi instrumentalist - is 
de bassist op de cd. Van con-
servatorium muzikanten tot 
autodidacten....

Café de 1ste Aanleg (hoek 
Raadhuisstraat/Kerklaan, 
vanaf 21.00 uur. De toegang 
is gratis.
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Werk van Hans Wiesman op drie locaties in Zuid-Kennemerland
Regio - Op dit moment zijn 
op maar liefst drie locaties in 
Zuid-Kennemerland tentoon-
stellingen te zien over het bij-
zonder veelzijdige, omvang-
rijke en kleurrijke oeuvre van 
beeldend kunstenaar Hans 
Wiesman (1918-1988).
Het ABC Architectuurcen-
trum, Museum Haarlem en 
het Zandvoorts Museum 
presenteren in een unieke 
samenwerking onder de ti-
tel ‘Sprekende kleuren’ een 
overzicht met werk van de-
ze veelzijdige kunstenaar. 
Het  ABC toont monumentaal 
werk waaronder een meters-
groot en pas gerenoveerd re-
liëf van beton. Dit werk komt 
tijdelijk te staan op de stoep 
voor het centrum. Op dins-
dagochtend 19 januari om ca. 
10.00 uur wordt (onder voor-
behoud) het 4.000 kilo zwa-
re, ruim drie meter brede en 
onlangs gerestaureerde be-
tonreliëf dat Wiesman heeft 
ontworpen voor de voormali-
ge Arbo Unie in Haarlem, ge-
plaatst. Wiesman  onder an-
dere in samenwerking met 
architect Nico Andriessen 
verschillende Haarlemse ge-
bouwen verrijkt met tweezij-
dige betonreliëfs en muur-
schilderingen .
Museum Haarlem laat schil-
derijen zien met als thema’s 
muziek, carnaval, feest en 
een beetje drank.  
Het Zandvoorts Museum 

tenslotte zoomt in op Wies-
mans leven en toont werk dat 
reflecteert aan een citaat van 
hem “Met kleuren omgaan is 
geen kunst, wel ze toe te pas-
sen waar dat noodzakelijk is.” 
Het museum stelt daarnaast 
ook werk ten toon van  he-
dendaagse kunstenaars Ro-
land van Tetterode en Men-
no Veenendaal die zich door 
Wiesman hebben laten inspi-
reren. 

Hans Wiesman leerde het vak 
kennen van  Matthieu Wieg-
man en Kees Verwey.  
Velen kennen Hans Wies-
man naast de betonreliëfs 
en muurschilderingen maar 
dat Wiesman daarnaast ook 
schilderde en gebruikmaak-
te van grafische technieken 

is niet zo bekend.  Een voor 
hem karakteristieke uitspra-
ken zijn: “Men moet nooit 
met de wind meewaaien, 
maar zelf wind zijn” en “Het 
hele leven is een beetje car-
naval.”  
Wiesman woonde vanaf 1951 
in Bentveld, gemeente Zand-
voort, en was in de Haarlem-
se kunstwereld graag gezien. 
Met een aantal kunstenaars 
en beeldhouwers richtte hij 
‘De Groep’ op. Als lid van de 
Vishal-commissie stelde hij 
verscheidene tentoonstellin-
gen van moderne nationale 
en internationale beeldende 
kunstenaars samen. 
Hans Wiesman beschikte 
als kunstenaar over een be-
kwaamheid, kennis en zorg 
voor de techniek van het 

Foto via ‘erfgenamen Hans Wiesman’.

handwerk. Zijn onderwerp-
keuze was zeer divers, waar-
bij mens en dier en in het bij-
zonder vliegende vogels als 
thema’s steeds terugkeer-
den. Wiesman zocht voort-
durend naar zuiverheid en 
hij hanteerde een bijzonder 
kleurpalet. 

Behalve het initiatief om de-
ze tentoonstellingen te orga-
niseren hebben de erfgena-
men van Hans Wiesman ook 
de aanzet gegeven tot het 
maken van de website www.
erfgoedhanswiesman.nl.
Deze site, met een overzicht 
van de werkzaamheden en 
een deel van Wiesmans oeu-
vre, is vanaf 22 januari ope-
rationeel. 
adresgegevens locaties: 
  
ABC Architectuurcentrum - 
23 januari t/m 28 maart 2016 
Groot Heiligland 47, 2011 EP, 
Haarlem 
www.architectuurhaarlem.nl  
 
Museum Haarlem –
23 januari t/m 12 juni 2016
Groot Heiligland 47, 2011 EP, 
Haarlem
www.museumhaarlem.nl 
 
Zandvoorts Museum – 
23 januari t/m 13 maart 2016 
Swaluëstraat 1, 2042 KA, 
Zandvoort 
www.zandvoortsmuseum.nl
Rein van der Zee

Kunst als menselijk manifest
Regio - ‘Ontworteld’ is het 
thema van een spraakma-
kende expositie in de histo-
rische Kloostergangen van 
het Haarlemse Stadhuis aan 
de Grote markt. Met een af-
fiche als een mokerslag: een 
donkere voetafdruk naast 
een ontroerend gedicht van 
Lucebert.
Voor de bezoeker is de 
toelichting van de orga- 
nisatoren van belang: “Wij 
willen als KZOD aanslui-
ten bij de tijdgeest, die vrij-
wel dagelijks in zeer con-
crete vormen op ons af-
komt; vluchtelingen, migran-
ten, mensen op drift, op zoek 
naar bescherming, veiligheid. 
De wortels worden losgesla-
gen door geweld en armoe-
de, vandaar het thema ont-
worteld.”

De exposerende KZOD kun-
stenaars zijn Marjan van Ber-
kel, Lizan van Dijk, Caroline 
Doornenbal, Coby Kluitman, 
An Luthart,  Marja ten Hoorn, 
Emilio Sanchez Diaz,  Wim 
Tromp, Ria van Kooten, Eva 
van Lis, Ada Kors, Maartje 

Hinse, Rob Daniels, Leo van 
Velzen en Ellen Wolff. De 
exposerende vluchtelin-
gen zijn: Sajede Khazrai 
(Iran), Marwa-Hamwi (Syrië), 
Boekilo Swedy Joseph (Con-
go), Mahina Kitanda (Burun-
di) en Charles Olawale (Ni-
geria). 

De tentoonstelling is te be-
zichtigen t/m vrijdag 4 maart. 
Zie ook www.kzod.nl en  
www.facebook.com/kunst.
zijonsdoel. Wrak van boot (Lizan van Dijk).

Heemstede - Op zaterdag 30 januari is er een voordracht 
ter gelegenheid van de Poëzieweek, ’s middags om 13.00 
uur bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 te Heemstede.
Dit jaar kiest de Haarlemse Dichtlijn voor zeven dichters 
en zeven illustratoren die de gedichten hebben verbeeld 
of ‘verstript’.
De dichters gaan zaterdag op pad en bezoeken drie loca-
ties: in Heemstede, Haarlem en Zandvoort en op elke loca-
tie het publiek uit te nodigen  inclusief de poëzie die zij zelf 
mooi vinden of zelf maken.
Thema: ‘Jaren die druppelend versmelten’, een thema over 
herinneringen.

Bij boekhandel Blokker verzorgt Peer van den Hoven het 
programma vanaf 13.00 uur.
Toegang is vrij en reserveren wel gewenst via 023-5282472 
of info@boekhandelblokker.nl
 
Poëziegeschenk
Tijdens de Poëzieweek, van 28 januari tot en met 3 febru-
ari, krijgt u in de boekhandel het Poëziegeschenk cadeau 
bij besteding van ten minste 12,50 euro aan poëzie. ‘Neem 
en lees’, is geschreven door de Vlaamse auteur en dichter 
Stefan Hertmans.

Poëzieweek 2016 met verbeelde verzen en getekende gedichten

Filmavond 
Op woensdag 27 januari 
wordt een romantisch dra-
ma bij WIJ Heemstede ge-
toond, met Michelle Willi-
ams, Kristin Scott Thomas 
en Matthias Schoenaerts 
in de hoofdrollen. Het ver-
haal vertelt een liefde in de 
Tweede Wereldoorlog  voor 
een Duitse officier. De aan-
vang is 20.00 uur en de en-
tree 7.,- euro Reserveren: 
(023)548 38 28 kies 1. In-
fo: www.wijheemstede.nl.

Sprokkelmaandmenu
Op maandag 1 februa-
ri serveert Eethuis de Lui-
fel het sprokkelmaandme-
nu met vooraf een flens-
je gevuld met kalfsragout, 
aubergine-tomatenscho-
tel gegratineerd met kaas, 
gebakken aardappelen, 
warme beenham met ho-
ning-mosterdsaus en ge-
mengde salade en toe ad-
vocaatbavarois met advo-
caat en slagroom.
De gasten gaan aan tafel 
tussen 17.15 en 18.00 uur. 
Het themadiner kost 9,95 
euro. Reserveren kan tot 
uiterlijk 10.00 uur op de 
dag zelf: 023 – 548 38 28 
kies 1 De volgende The-
mamaaltijd is op maandag 
22 februari.

Parkinson Café 
over medicijnen 

en alcohol
Regio - Drs. Tom van Mier-
lo, neuroloog aan het VU, 
houdt in het Parkinson Ca-
fé op woensdagmiddag 3 fe-
bruari een presentatie over 
parkinson, medicijnen en al-
cohol. Aanvang is 14.00 uur 
en de toegang 2,- euro.
Locatie: Wijkcentrum De 
Ringvaart, Floris van Adri-
chemlaan 98, Haarlem. Info: 
023-5278170 of 5270927.

 
14   de Heemsteder  •  27 januari 2016





HBC declasseert Terrasvogels
Heemstede - Voorzitter Rob 
Roomeyer was een tevre-
den man. HBC bleek goed 
uit de winterpauze te zijn ge-
komen. Het oppermachti-
ge team van coach Peter van 
der Waart speelde afgelopen 
zondag een sterke partij te-
gen het zeer povere Terrasvo-
gels. HBC speelde niet alleen 
verzorgd voetbal, het was ook 
bereid te werken en het tem-
po van de wedstrijd te be-
palen. Spelers wisten elkaar 
goed te vinden en ook tech-
nisch was HBC de meerdere.
Dat HBC de lijst in de 4e 
klasse aanvoert is niet ver-
wonderlijk. Het elftal oogt fris 
en heeft een paar uitblinkers. 
De boomlange spits Ronnie 
Nolles zorgt altijd voor on-
rust in de verdediging van 
de tegenpartij. Jonno Vrij en 
Rob van Campen lopen de 
gaten dicht. Vrij stuurt zijn 
ploeg ook verbaal. In Niel van 
Hooff beschikt HBC over een 
verdediger die op de juiste 
momenten de aanval zoekt. 
Al deze ingrediënten ma-
ken bij elkaar van HBC een 
sterk collectief. Hier zal me-
nige tegenstander de tan-
den op stuk bijt. Zo ook Ter-
rasvogels dat, afgezien van 
een korte periode in de twee-
de helft, amper over op de 
helft van HBC kon komen. 
Met een hard schot, dat net 
het doel passeerde, gaf Jon-
no Vrij al in de eerste minuut 
van de wedstrijd aan wat 

deze middag de bedoeling 
van HBC, winnen. Het duur-
de dan ook niet zo lang. Al 
was er een missertje van Ter-
rasvogels doelman Ebbeling 
voor nodig. Hij stompte een 
corner tegen het achterhoofd 
van Van Campen waarna de 
bal in het doel belandde. Nog 
geen twee minuten later was 
het opnieuw Van Campen die 
op de juiste plaats stond voor 
de 2-0. Ronnie Nolles be-
wees dat lengte helpt door 
bij een voorzet ver boven 
zijn tegenstander uit te ko-
men 3-0. Hij liet de doelman 
met zijn kopbal kansloos. De 
koek was nog niet op Walter 
Brandt was attent bij de 4-0. 
Uit een strafschop maak-
te Nolles zijn tweede van 
de dag 5-0. Een ongelukki-
ge handsbal gaf Terrasvogels 
de kans via een strafschop 
de eer te redden 5-1. Na rust 
was bij HBC de concentratie 
weg en sloop onnauwkeurig-
heid in het spel. HBC behield 
de overhand al ontstond er 
nu meer ruimte voor Terras-
vogels. Kansen liet HBC lig-
gen, om met dubbele cijfers 
te eindigen. De goed ingeval-
len Rijn Heems brak alleen 
door en kon zo de zesde voor 
HBC noteren.
Terrasvogels zit in de geva-
renzone. HBC blijft aan kop. 
Als het zo blijft spelen ligt het 
kampioenschap voor het grij-
pen.
Eric van Westerloo

Heemstede - De B junioren 
van VEW hebben een nieuwe 
sponsor. De vader van een 
van de jongens zag ze tijdens 
een wedstrijd keeg het idee 
om er eens iets moois van te 
maken. Zijn bedrijf dat ge-
specialiseerd is om projecten 
te begeleiden prijkt nu op de 
shirts.
Zo mooi als de outfits ook 
zijn; het heeft helaas niet mo-
gen baten in winst op het 
veld. De jongens hebben 
na een wat mindere eerste 
helft hun best gedaan om de 
schade te beperken. Na een 
0-3 in de rust werd het eind 
resultaat 3-5. Zaterdag een 
nieuwe kans: dan spelen ze 
uit tegen IJmuiden.
Met daarna om 19.30 uur 

Negentigjarig VEW gaat voor kampioenschap
Heemstede - Er stond op 
papier een spannende wed-
strijd op het programma af-
gelopen zaterdag voor voet-
balclub VEW. VEW speel-
de namelijk tegen UNO, de 
nummer twee van de compe-
titie. Voor de heren van VEW1 
telde zaterdag maar één 
ding, winnnen! De voorberei-
ding was niet optimaal want 
Thies Christiaans was ziek 
geworden en kon hierdoor 
niet meedoen. Jasper van der 
Veldt was zijn vervanger en 
dit bleek goed uit te pakken.
Na de aftrap werd VEW ge-
lijk gevaarlijk. Na 3 minuten 
was het al raak, Michiel Dek-
ker scoorde met zijn hoofd 
uit een goede indraaiende 
corner van Jordy de Gier! In 
minuut 5 was het weer raak, 
Jasper van der Veldt schoot 
de bal tegendraads de goal 
in, over de kansloze  keeper. 
Na de twee snelle doelpun-
ten nam VEW gezinds gas 
terug. Een weergaloos snel-
le counter van VEW volgde. 

Binnen 4 passes was de bal 
van de ene naar de andere 
kant van het veld waar Jasper 
van der Veldt beheerst raak 
schoot. UNO kwam er totaal 
niet aan de pas in de eerste 
helft en speelde alleen maar 
de lange bal. Ook dit lever-
de niks op. Een oppermach-
tig VEW kon met een gerust 
hart aan de thee.
Na de rust probeerde UNO 
iets terug te doen, twee wis-
sels werden doorgevoerd. De 
eerste 10 minuten probeer-
de men vroeg druk te ge-
ven en dit leek goed te wer-
ken. Helaas voor UNO lever-
de dit geen kansen op. Na-
dat UNO uitgeraasd was, 
pakte VEW weer zijn goe-
de spel op. Jasper van der 
Veldt schoot zijn derde doel-
punt van de wedstrijd bin-
nen. VEW had goed ‘inge-
kocht’ in de winterstop. Bas 
Romkes maakte 10 minuten 
na rust zijn opwachting. He-
laas was dit debuut van kor-
te duur. Een hamstring bles-

sure zorgde ervoor dat zijn 
wedstrijd voortijdig eindigde. 
Het laatste doelpunt van deze 
wedstrijd werd gemaakt door 
Michiel Dekker. Hij schoot de 
bal beheerst over de keeper 
van UNO heen. Dit bracht de 
eindstand op 5-0. De einduit-
slag had nog hoger kunnen 
uitvallen, want VEW miste 
nog een serie aan grote kan-
sen. Ondanks dat was trainer 
Sjoerd Hamann zeer tevre-
den met het vertoonde spel 
en de overwinning. Hij kijkt 
dan ook met vertrouwen uit 
naar de wedstrijd van aanko-
mende zaterdag tegen RCH. 
Door de overwinning staat 
VEW1 nu fier bovenaan in de 
4de klasse B van het zater-
dagvoetbal. VEW dat dit jaar 
zijn 90-tig jarig bestaan viert, 
heeft een voorsprong van 15 
punten op de nummer 2. Ko-
mende zaterdag is er naast 
de derby tegen RCH een ge-
zellige bingo-avond georga-
niseerd. Iedereen is hierbij 
van harte welkom. 

de kienavond van VEW. De-
ze kienavond is de eerste 
van een rij evenementen in 
het kader van het 90-jarig 

bestaan van de vereniging. 
Iedereen is van harte wel-
kom, ook oudgedienden van 
VEW.

VEW B Junioren in het nieuw

Boerenkooldag bij scoutinggroep St. Paschalis Baylon
Heemstede - Op zaterdag 
16 januari vond de traditione-
le start plaats van het nieuwe 
scoutingjaar met de boeren-
kooldag. Om 13.30 uur verza-
melden alle jeugdleden van 
scoutinggroep St. Paschalis 
Baylon zich bij de oude ruï-
ne in het Groenendaalse bos. 
Daar kregen ze uitleg over 
het ‘Frozen’ spel, dat die mid-
dag gespeeld zou worden. 
IJsprinses Elsa was weggelo-
pen en had het hele bos be-
vroren, inclusief het hart van 
haar zus Anna. De kinderen 
moesten door middel van 
spelletjes het hart van Anna 
ontdooien en daarna gingen 
ze met Anna op pad om Elsa 

te zoeken. Gelukkig vonden 
de kinderen Elsa ontdooit te-
rug in de ruïne en was het 
eindelijk tijd voor een bordje 
boerenkool.
Ongeveer 75 leden, broer-
tjes, zusjes en ouders scho-
ven met een bord heerlijke 
boerenkool met worst aan bij 
een knisperend kampvuur. 

De winterse dag werd afge-
sloten met een koude hagel-
bui! 
 
Paschalis is op zoek naar 
nieuwe enthousiaste leden in 
de leeftijd van 7 tot en met 18 
jaar. Kom je een keer kijken? 
Op www.paschalisbaylon.nl 
lees je meer informatie. 
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Cabaret
Vrijdag 29 januari ‘Spiri-
tus’ van Eva Crutzen. 20.15 
uur in Theater de Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. 
Kaarten: www.podiaheem-
stede.nl of aan de kassa 
van Theater de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede of 
voorafgaand aan de voor-
stelling.

Exposities
T/m 29 janauri Eerbetoon 
in foto’s van de bomen aan 
de Torenlaan in het Groe-
nendaalse bos. Foto’s van 
cursisten van fotoclub De 
Luifel olv Geek Zwetsloot. 
Te zien in burgerzaal Raad-
huis van Heemstede.
Info: Geek Zwetsloot,
geek@planet.nl,
06-50232578.

29 januari t/m 1 mei Ex-
positie Rob Clous in de Lui-
fel, WIJ Heemstede, Heren-
weg 96 Heemstede. Te zien 
tijdens openingsuren: 9.00- 
22.00 uur. Zie ook:
www.robclous.nl en
www.wijheemstede.nl.

T/m eind februari stads-
gezichten en meer van Vera 
Bruggeman in het Spaar-
ne Ziekenhuis Hoofddorp, 
aan de N201. Kijk ook op
www.verart.nl.

T/m 4 maart ‘Ontworteld’, 
expositie van KZOD met 
plaatselijke kunstenaars en 
kunst gemaakt door vluch-
telingen.
Opening: vrijdag 22 janu-
ari burgemeester Bernt 
Schneiders, 16.00 uur. Met 
optreden van een Syrisch/
Iraans muziekensemble en 
een voordracht Haarlems 
Stadsdichter Nuel Gieles.
www.kzod.nl

Jeugd
Zondag 31 januari Dans-
workshop ‘We hebben er 
een geitje bij!’ ikv Nationale 
Voorleesdagen, Bibliotheek 

Heemstede Julianaplein. 
www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl 14.00-15.00 
uur. Voor kinderen van 3–6 
jaar.

Vrijdag 12, 19 en 26 fe-
bruari, 10.00-11.00 uur 
Peuterbieb in de Biblio-
theek Heemstede (Juliana-
plein 1). Gratis toegang.  
Info op: www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl.

Lezingen
Zaterdag 30 januari Poë-
zieweek met Peer van den 
Hoven om 13.00 uur bij 
Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138. Toegang vrij, 
reserveren gewenst: 023-
5282472
www.boekhandelblokker.nl

Muziek
Donderdag 28 janua-
ri, 20.00 uur. Meeuwen-
berg trio (cello, zang en pi-
ano) in De Kapel, Potgie-
terweg 4 te Bloemendaal.
O.a. Bach, Schumann en 
Händel. Info: www.deka-
pel-bloemendaal.nl.
 
Zaterdag 30 januari, 
21.00 uur, livemuziek van 
MIRco & de wijze mannen 
bij Café de Eerste Aanleg, 
hoek Kerklaan/Raadhuis-
straat Heemstede. Toe-
gang: vrij.

Zaterdag 30 januari Tim 
Knol met ‘Lost & Found’, 
over zijn verzamelobses-
sies – Theater de Luifel - 
aanvang: 20.15 uur, entree: 
19,50. Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede of voorafgaand 
aan de voorstelling.

Zaterdag 6 februari El-
la en Nicolas van Poucke, 
Oude Kerk, aanvang: 20.15 
uur, entree: 19,50 euro.
Kaarten via www.podia-
heemstede.nl of aan de 
kassa van Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heem-
stede op werkdagen tus-
sen 9 en 12 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Theater
Vrijdag 5, zaterdag 6 en 
zondag 7 februari, 20.15 
uur. Op zondag ook een 
matinee: 14.30 uur. ‘Tar-

AgendA

tuffe’ door J.J. Cremer in 
Haarlemmerhouttheater, V 
Oldenbarneveltlaan Haar-
lem (grens Heemstede). 
Aanvang 20.15 uur.

6, 7, 13 en 14 februari is 
De Klokkenluider te zien 
in theater De Luifel, He-
renweg 96 te Heemstede. 
Kaarten via:
www.mamagaai.nl.

Themabijeenkomst
Zaterdag 30 januari 
Haarlemse Dichtlijn orga-
niseert tournee langs o.a. 
Boekhandel Blokker. Podi-
umvoordrachten dichtkunst 
en deelnemers met Ver-
beelde Verzen/Getekende 
Gedichten. Aanvang 13.00 
uur. Binnenweg 138, Heem-
stede.

Zondag 31 januari, 15.00 
uur. Nieuwjaarconcert Sym-
fonisch Blaasorkest Heem-

stede en de Teisterband, 
Pinksterkerk, Camplaan 18 
Heemstede.
Info: 06-83602262,
www.sbo-heemstede.nl.

Dinsdag 2 februari be-
spreken medicus en the-
oloog Joan Pieron en pre-
dikant Aart Mak de voort-
gang van medische tech-
nieken: willen we die alle-
maal? Waar ligt de grens? 
Aanvang 20.00 uur. Pauwe-
hof, Wilhelminaplein Heem-
stede. Toegang: 5,-.

Donderdag 4 februari 
Thema-avond over Sedlá�ek 
bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138, Heem-
stede. ‘Wat is de morali-
teit van de economie?’ De 
toegang is gratis. Reserve-
ren gewnst: 023 5282472 of
info@boekhandelblokker.nl

Vrijdag 5 februari, Tref-

punt Café Bennebroek 
(Akonietenplein 1) met 
spreker Bert Keizer die over 
levenseinde spreekt. Titel: 
Tumult bij de uitgang. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang 
vrij.

Alzheimer ziekte is een tragedie, 
maar er mee leven is dat nog niet
Heemstede – Professionals 
en mantelzorgers zaten naast 
elkaar in de Luifel op dins-
dagmiddag om een minisym-
posium bij te wonen over de-
mentie. Alzheimer Nederland, 
afdeling Zuid Kennemerland 
en Home Instead Thuisser-
vice probeerden duidelijkheid 
te scheppen waar mensen 
met dementie terecht kon-
den. Kon men tot voor kort 
nog terecht bij Draagnet die 
goede begeleiding bood, nu 
zijn er wijkteams, maar die 
werken nog niet zoals het zou 
moeten, aldus WMO deskun-
dige Ron de Wolf van de ge-
meente Haarlem. Gemeen-
ten mogen de zorg, tot vorig 
jaar een Rijksaangelegenheid 
die ook betaalde, dit regelen 
met minder geld, ook betalen. 
Twee praktijksituaties geven 
aan tegen welke problemen je 
kan oplopen. Een meneer van 
64 heeft al drie jaar dementie, 
snapt woorden niet, was al-
tijd zeer actief met wandelen 
en fi etsen, wordt initiatiefl oos. 
De hulpvraag is, kan hij actief 
worden op dagen dat echt-
genote nog werkt, maar dag-
besteding lukt bij hem niet. 
Sinds twee maanden wandelt 
en fi ets hij met een mede-
werker die dit het allerliefste 
doet in vrije tijd. Die ziet kans 
om zelfs een vertrouwens-
band op te bouwen, waar-
door knelpunten weggeno-
men worden. Meneer Jaap? 
Was een zeer handige onder-
houdsmonteur van treinen. 
Wil nuttig bezig blijven maar 

Ron de Wolf, gemeente Haarlem, Annet Hilgersom Tandem en 
Mary mantelzorger

wordt onhandig. Kom bij hem 
niet aan met zogenaamde ac-
tiviteiten die werk suggere-
ren, nee men vindt voor hem 
een werkplaats voor fi etsre-
paratie met echte collega`s 
waar je ook koffi e mee drinkt. 
Voor hem zeer belangrijk. 
Alzheimer Zuid Kennemer-
land en Home Instead von-
den de juiste hulp. Daar-
om organiseerden zij ook dit 
symposium want de vragen 
over WMO, persoonsgebon-
den budgetten, een rolstoel, 
ze blijven komen en waar je 
nu terecht kan, is onduidelij-
ker geworden. Leny Haaring 
van Alzheimer wil dat de ve-
le organisaties duidelijk her-
kenbaar zijn,wat doen ze, 
voor wie en hoe. Voor pro-
fessionals al moeilijk genoeg, 
laat staan voor mantelzorgers 
die al genoeg aan hun hoofd 
hebben. De overheid wil dat 

mensen ook langer thuis blij-
ven, maar dat roept in veel 
gevallen wel `zorgvragen`op. 
Op  de “zorgmarkt” ston-
den veel zorgaanbieders in 
marktkramen met de mooi-
ste folders. Over belangstel-
ling hadden de standhouders 
niet te klagen. Voor mantel-
zorgers  echter geen gemak-
kelijke opgave om tussen alle 
goed zorgen nu net de oplos-
sing te vinden voor ‘mijn’ spe-
ciaal geval. Want  duidelijk is 
inmiddels wel dat ieder met 
dementie een specifi eke aan-
dacht nodig heeft. Een be-
langrijke stap in de commu-
nicatie met de mantelzorgers 
hebben de twee organisaties 
Alzheimer Zuid Kennemer-
land en Home Instead met dit 
symposium gezet en die klap 
is op de zorgmarkt een daal-
der waard!
Ton van den Brink  

Rectifi catie
In de krant van 20 janua-
ri is in het artikel met be-
trekking tot de Vomar/Slot-
tuinen de heer Janus van 
de winkeliersvereniging Bin-
nenweg/Raadhuisstraat fou-
tief geciteerd. Hij heeft niet 
uitgesproken dat de Bin-
nenweg verloren zou zijn 
zonder een nieuwe Vo-
mar op de Binnenweg/
Eijkenlaan. Ook is de heer
Janus niet de voorman van de 
winkeliersvereniging maar de
secretaris.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 27 januari 2016

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (geopend voor alle 
producten, behalve vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf 
een afspraak maken. Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Bijeenkomst over 
toekomst winkelcentra

op 1 februari

In deze uitgave:
-  Nieuwe regelgeving
- Omgevingsvergunningen

Kop Blekersvaartweg
een brief te sturen t.a.v. de afdeling Voorbereiding 
Openbare Ruimte.

Inloopavond dinsdag 9 februari
Op dinsdag 9 februari 2016 is er een inloopavond 
in de Pleinzaal van het raadhuis. Tussen 19.30 uur 
en 21.00 uur kunt u het ontwerp bekijken, 
hierbij uitleg krijgen en kunt u reageren. 
Ook medewerkers van AH zijn aanwezig om 
hun verbouwplannen toe te lichten. Bij een 
inloopavond kunt u vrij binnenlopen, het is dus 
niet noodzakelijk dat u vanaf het begin van de 
inloopavond aanwezig bent.

Nieuwe bedrijfscontactfunctionaris
Per 15 januari 2015 is Léonie Wijker bij de 
gemeente Heemstede het aanspreekpunt 
voor ondernemers. Zij helpt u als ondernemer 
graag de juiste weg te vinden in de gemeente. 
Startende en bestaande ondernemers kunnen 
bij haar terecht voor advies of informatie 

over bijvoorbeeld de bedrijventerreinen of 
het vestigen van een bedrijf in de gemeente 
Heemstede. U kunt haar bereiken via 
023-5485783 of lwijker@heemstede.nl. 
Zie www.heemstede.nl voor meer informatie 
voor ondernemen in Heemstede.

Al in 2006 is voor het noordelijk deel van de 
Blekersvaartweg e.o. een herinrichtingsplan 
vastgesteld. Dit plan is nog niet volledig uitgevoerd, 
omdat de gemeente voor het deel nabij Albert 
Heijn heeft gewacht op de bouwplannen van Albert 
Heijn. Nu bekend is dat AH de supermarkt alleen 
intern gaat verbouwen, kan de gemeente de laatste 
fase “Kop Blekersvaart” ingaan. De hoofdlijnen van 
de plannen en een plattegrondtekening vindt u 
op www.heemstede.nl -> plannen en projecten -> 
Kop Blekersvaartweg.  U kunt op de plannen van 
de gemeente reageren tot 12 maart 2016 door uw 
reactie te sturen naar gemeente@heemstede.nl of 

Attentie voor mantelzorgers
Afgelopen zaterdag 23 januari organiseerde de 
gemeente samen met Tandem een bijeenkomst voor 
mantelzorgers. Als blijk van waardering kregen de 
mantelzorgers een attentie. Heeft u als mantelzorger 

ook een uitnodiging ontvangen voor de bijeenkomst 
maar kon u zaterdag niet aanwezig zijn? U kunt alsnog 
op vertoon van de uitnodiging de attentie afhalen bij 
het Loket Heemstede in het raadhuis. 

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 5 februari 2016 
van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met 
de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Vrijdag 5 februari
Binnenlopen bij de burgemeester



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Nijverheidsweg 42, bouwen dakterras 

en plaatsen luchtbehandelingskasten, 
wabonummer 32397, ontvangen 8 januari 2016

- Hollandsdiep 7, plaatsen dakkapel op 
voorgeveldakvlak, wabonummer 32517, 
ontvangen 13 januari 2016

- Beatrixplantsoen 68, plaatsen dakkapel op voor- 
en achtergeveldakvlak, wabonummer 32576, 
ontvangen 14 januari 2016

- Zandvaartkade 7, plaatsen terrasoverkapping, 
wabonummer 32591, ontvangen 14 januari 2016

- Vrijheidsdreef, het kappen van 40 bomen en 
herplanten ca.90 bomen, wabonummer 32608, 
ontvangen 14 januari 2016

- Hendrik Andriessenlaan 42, plaatsen schoorsteen, 
uitbouw zijgevel, verbouwen garage, hekwerk op 
tuinmuur en plaatsen dakkapel op de voorgevel, 

wabonummer 32615, ontvangen 15 januari 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Raadhuisstraat 49, realiseren dakterras, 

wabonummer 31521, verzonden 22 januari 2016 
- Kadijk 29, het kappen van 3 bomen, 

wabonummer 31840, verzonden 22 januari 2016
- Rijnlaan 88, het plaatsen van een dakkapel op 

het achtergeveldakvlak, wabonummer 315868, 
verzonden 22 januari 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Roerdomplaan 54, het plaatsen van 

balkonbeglazing, wabonummer 30186, 
ontvangen 12 november 2015. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 

beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 
weken.

- Locatie Watermuziek, het bouwen van 4 twee-
onder-een kap woningen en twee vrijstaande 
woningen, wabonummer 31026, ontvangen 
2 december 2015. In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
wij besloten voor deze aanvraag de beslistermijn 
te verlengen met een termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Locatie Watermuziek, bouwen van 4 twee-

onder-een kap woningen en twee vrijstaande 
woningen, wabonummer 31026, ontvangen 
2 december 2015. Belanghebbenden kunnen 
zienswijzen indienen.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Nieuwe regelgeving
Algemene Plaatselijke Verordening 2016
Op 17 december 2015 heeft de raad de Algemene 
Plaatselijke Verordening 2016 vastgesteld. Hiermee 
komt de Algemene Plaatselijke Verordening te 
vervallen.

Nota herijking Subsidiebeleid 2016 t/m 2019
Op 17 december 2015 heeft de raad de Nota 
herijking Subsidiebeleid 2016 t/m 2019 vastgesteld. 
Hiermee komt de Nota herijking Subsidiebeleid 
2012 t/m 2014 te vervallen.

Verordening openbaar water Heemstede 2016
Op 17 december 2015 heeft de raad de Verordening 
openbaar water Heemstede 2016 vastgesteld. 
Hiermee komt de Verordening openbaar water 
Heemstede te vervallen.

Volledige bekendmakingen
Lees de volledige bekendmaking in het 
digitale Gemeenteblad via www.zoek.
officielebekendmakingen.nl.

Treasurystatuut 2015 gemeente Heemstede
Op 17 december 2015 heeft de raad het 
Treasurystatuut 2015 gemeente Heemstede 
vastgesteld. Hiermee komt het Treasurystatuut 2011 
gemeente Heemstede te vervallen. 

Uitvoeringsregeling openbaar water 
Heemstede 2016
Op 22 december 2015 heeft het college de 
Uitvoeringsregeling openbaar water Heemstede 
2016 vastgesteld. 

Bijeenkomst over toekomst winkelcentra 
op 1 februari 2016
In december 2015 heeft de commissie Ruimte 
ingestemd met het voorkeursscenario 
voor de toekomst van de winkelgebieden 
in Heemstede. Op basis van dit scenario is 
een concept-toekomstvisie gemaakt door 
bureau DTNP. Voordat het gemeentebestuur 
een standpunt inneemt horen we graag de 
mening van de ondernemers, omwonenden en 
andere belangstellenden. U wordt van harte 
uitgenodigd voor een discussiebijenkomst 
hierover op maandagavond 1 februari in het 
raadhuis. De bijeenkomst begint om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het raadhuis (inloop 
vanaf 19.30 uur). 

Tijdens de bijeenkomst zal het bureau DTNP de 
concept-visie presenteren. Deze is gebaseerd op het 
voorkeursscenario zoals in december vastgesteld. 
Daarna is er volop gelegenheid om te reageren 
en te discussiëren hierover. Alle input van de 
avond wordt meegenomen in het uiteindelijke 
visiedocument van DTNP. 

Meer informatie vindt u op www.heemstede.nl 
onder ‘Plannen & Projecten’ -> Visie winkelcentra 
Heemstede.

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen  
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 21 januari 2016: De heer M. El Razouki, 

geboren op 14-06-1988, Korhoenlaan 63.

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 

nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:
- Per 8 december 2015:  J. Martín Bayraguet, 

geboren op 29-03-1984, Beethovenlaan 39

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).



Thema-avond Sedlácek bij Blokker
Heemstede - Op donder-
dag 4 februari is er een the-
ma-avond over het boek van 
Tomáš Sedlácek: De eco-
nomie van het goed en het 
kwaad. Belangstellenden 
zijn welkom om 20.00 uur bij 
Boekhandel Blokker,   Bin-
nenweg 138 in Heemste-
de. De avond wordt georga-
niseerd met de Protestantse 
Kerk in Heemstede.
Tomáš Sedlácek schreef in 
2009 een boek over de eco-
nomie van het goed en het 
kwaad. Economie gaat nor-
maal over schaarste, geld of 
werkloosheid, maar niet over 
morele vraagstukken zo-
als wat is goed en wat niet? 
Dat is precies waarom Sed-
lácek voor een heel andere 
benadering heeft gekozen. 
De economie zou een ‘waar-

devrije’ wetenschap zijn, 
maar daar geloven veel men-
sen niet meer in. Dus stelt 
de Tsjech Sedlácek de kern-
vraag: wat is de moraliteit van 
de economie?
De voormalige Tsjechi-
sche president Václav Havel 
schrijft in zijn voorwoord dat 
Sedlácek fundamentele vra-
gen durft te stellen, zoals is 
economie een nieuwe religie 
geworden en hoe zijn we zo 
afhankelijk van permanente 
groei geworden. Hij zegt er-
bij dat het opvallend is dat de 
kritiek dit keer van een eco-
noom zelf komt en van een 
die werkzaam is als econo-
misch adviseur van de Tsje-
chische regering, dus geen 
huiskamer geleerde.
Sedláceks gedachtengang 
wordt vanuit verschillen-

de invalshoeken bespro-
ken. Meine Pieter van Dijk, 
emeritus hoogleraar econo-
mie, gaat in op de vraag of 
de economie ontspoort, Pie-
ter van der  Hoeven, docent 
bij Hogeschool Inholland, be-
spreekt de rol van wiskun-
de in de economie en Pie-
ter Terpstra, predikant, volgt 
Sedláceks redenering over 
theologie en economie. De 
toegang is gratis. Reserveren 
gewenst: 023 5282472 of
info@boekhandelblokker.nl.   

Meine Pieter van Dijk, Pieter van der Hoeven en Pieter Terpstra.

‘Engelse kruiser bij Camperduin nog op tijd vastgelegd’

Rob Clous exposeert in De Luifel
Heemstede - Rob Clous uit 
Haarlem vierde voorjaar 2015 
met een viertal exposities 
in Haarlem en Bergen zijn 
50-jarig jubileum als beel-
dend kunstenaar. Als vervolg 
hiervan toont Rob een aantal 
werken in de foyer van Thea-
ter De Luifel aan de Heren-
weg in Heemstede.
Thema van deze tentoonstel-
ling is De Nieuwe Kust. De-
ze serie schilderijen zijn ge-
baseerd op een actueel the-
ma: de versterking van de 
Hondsbossche Zeewering 
tussen Camperduin en Pet-
ten in Noord-Holland. Doel 
van deze omvangrijke ope-
ratie is simpelweg het stre-
ven om onze voeten droog 
te houden. Ergo: de eeuwige 
strijd tegen het water. Miljoe-
nen tonnen zand werden met 

schepen aangevoerd en zo 
ontstonden duinen en uitge-
strekte stranden. 

Vele mensen werden door 
dit gebeuren aangetrokken 
maar ook zeehonden en vo-
gels gaven daar – vanwege 
de beste vis en ander voed-
sel - acte de presence! Door 
de afgelopen jaren regelma-
tig deze zeewering te bezoe-
ken kon de beeldend kunste-

naar dit enorme werk in al-
le stadia van ontwikkeling 
goed bewonderen. Op zijn 
atelier in Haarlem ontston-
den gaandeweg weer nieuwe 
werken die aan deze kleurrij-
ke serie werden toegevoegd. 
Een klein detail is Clous niet 
ontgaan: bij Camperduin lag 
ook een oude Engelse kruiser 
uit de Eerste Wereldoorlog, 
thans geheel onder het zand 
verdwenen maar door Clous 
nog net op tijd vastgelegd.
Deze werken zijn vanaf 29 ja-
nuari tot en met 1 mei te zien 
bij WIJ Heemstede op de lo-
catie: De Luifel aan de He-
renweg 96 in Heemstede 
tijdens openingsuren: 9.00 - 
22.00 uur.
Zie ook:
www.robclous.nl en
www.wijheemstede.nl.

WhatsAppgroepen als buurtpreventie
Heemstede - Onlangs is de 
21e WhatsApp buurtpreven-
tie groep ‘Heemstede buur-
tapp’ opgezet. Bijna 1.000 
leden maken zo hun buurt 
veiliger en hopen het aan-
tal misdrijven in de wijk om-
laag te brengen. Naar ver-
wachting zullen meer buur-
ten volgen. Initiatiefnemer en 
oprichter van de Heemstede-
App Patrick Kok is in novem-
ber 2015 samen met de wijk-

agenten gestart. Gemeente 
en de politie juichen dit ini-
tiatief toe omdat buurtbewo-
ners extra ogen en oren zijn 
in de wijk. 
Wilt u zich aanmelden als 
deelnemer bij de What-
sapp groep in uw buurt, 
vul dan het aanmeldfor-
mulier in op http://goo.gl/
forms/6YgioDQJ2m of stuur 
een mail naar:
heemstedeapp@gmail.com. 

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het 
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de 
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij 
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader 
‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door 
de gemeente genomen besluit door binnen 6 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 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing 
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar 
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van 
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met 
DigiD via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van dit besluit (zie voor de omgevingsvergunning het kader 
‘Uitgebreide procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een 
voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop 
het besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien 
van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. U kunt 
met DigiD ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift 
moet zo mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het 
geschil betrekking heeft worden overlegd. Het indienen van een 
beroepschrift schorst de werking van een vergunning niet. Als 
sprake is van een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening 
worden aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.

Verwijdering boot Leidsevaart
In onze publicatie van 22 december 2015 hebben 
wij de verwijdering aangekondigd van:
- Een naamloze stalen roeiboot, in de Leidsevaart 

op ligplaats PCB010, ter hoogte van P.C. 
Boutenskade 7

Bovengenoemd vaartuig is op 21 januari 2016 in 
opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en opgeslagen voor een 
periode van maximaal 13 weken na verwijdering. 
Binnen deze periode kan de eigenaar zich melden 

bij bureau Handhaving en zijn voer- of vaartuig 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.
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