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Kapbeleid opnieuw het 
onderwerp van discussie
Heemstede - Er heerst al bij-
na twee jaar verdeeldheid bin-
nen de raad op welke wijze het 
kappen van bomen op particu-
lier terrein vorm moet krijgen. 
Het voorstel van het college is 
om het kappen van bomen vrij te 
geven om zo de administratieve 
rompslomp te verminderen. In de 
praktijk blijkt dat vrijwel alle aan-
vragen worden gehonoreerd en 
de organisatie en de inwoners 
gebaat zijn bij het afschaffen 
van de vergunning. Er zit wel één 
maar aan het verhaal. Een aan-
tal zeer karakteristieke bomen is 
nog altijd beschermd. Deze bo-
men staan op de gemeentelij-
ke bomenlijst. Wil iemand een 
dergelijke boom kappen dan is 
er nog steeds toestemming no-
dig. In de praktijk blijkt dat deze 
monumentale of  bijzondere bo-
men zelden onderwerp van een 
kapverzoek zijn. D66 maakt zich 
zorgen om het feit dat als de ver-
gunning wordt opgeheven in-
woners sneller tot kappen over-
gaan. Een vergunning laat in-
woners er eerder afzien van een 
kapverzoek, menen de libera-
len. D66 vraagt zich ook af of de 
buren nog enige inbreng heb-
ben als er in de omgeving een 

boom wordt gekapt. Deze in-
breng krijgen de buren niet. On-
derling kunnen buren natuurlijk 
altijd overleggen. GroenLInks is 
helemaal tegen het kappen van 
bomen. Zij vragen ook aandacht 
voor herplant, want de partij be-
seft ook dat er soms een boom 
door ziekte moet worden geveld. 
Door herplant zal de gemeen-
te haar groene karakter behou-
den. GroenLInks kwam met een 
motie die uiteindelijk door alle 
partijen werd ondersteund. De 
strekking is als volgt. De kapver-
gunning verdwijnt, behalve voor 
de bomen op de bomenkaart. 
Inwoners die een boom willen 
kappen kunnen gratis advies 
krijgen van de gemeentelijke 
bomenexpert. Dit is vrijblijvend, 
maar mensen krijgen wel een 
ter zake kundig advies en dat 
helpt bij de te nemen beslissing. 
In de motie wordt gesteld dat er 
medio 2017 een evaluatie komt 
over het effect, welke bomen 
van de bomenlijst zijn gekapt en 
welke nieuwe exemplaren er op 
de kaart zijn bijgekomen. Na 
jaren van discussie is het 
onderwerp nu, zeker tot 2017, 
afgesloten. 
Eric van Westerloo

Anton Pieck in Heemstede    Heemstede - Vrijdag 30 januari viel er sneeuw. Ook in Heemstede. Jannemarije Goedkoop maakte 
deze mooie foto en schreef er een tekstje bij.
“Vrijdagnacht viel de eerste sneeuw van de winter in Heemstede. Dit tot grote blijdschap van de 
Heemstede kinderen. Vrijdagochtend dan ook veel blije kindergezichtjes op het schoolplein van de 
Crayenester Basisschool. Anton Pieck in Heemstede!”
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Doe mee, stuur in!
Wie gunt u een Tummers Valentijnstaart?
Heemstede – Valentijnsdag 
op 14 februari is bij uitstek de 
dag om iemand in het zonne-
tje te zetten. Iemand die meest-
al op de achtergrond zijn of haar 
goede werk verricht door ande-
re mensen blij te maken met een 
bezoekje, aandacht, genegen-
heid of misschien een trakte-
ren op een concertbezoek of een 
middagje winkelen. In voorgaan-
de jaren liet Patisserie Passionel-
le Tummers van de Binnenweg 
Valentijnengeltjes de stille wer-
kers aan het goede doel opspo-
ren om ze te verwennen met zijn 
heerlijke producten en organi-
seerde zelfs diners in samenwer-
king met collega’s. Nu mag u als 
Valentijnengel zélf iemand aan-
dragen van wie u denkt dat hij 
of zij een taart verdiend heeft 
vanwege… dat mag u zelf invul-
len!
Schrijf een briefje, gedichtje 
of een e-mail met uw motiva-
tie naar de Heemsteder aan de 
Camplaan 35,  2103  GV,  Heem-
stede of mailadres redactie@
heemsteder.nl . Wel graag vóór 
donderdag 12 februari 2015. Op 

zaterdag 14 februari zal eige-
naar van Tummers, Vincent van 
den Bosch, de taart persoonlijk 
bezorgen bij degene die door de 
jury is uitgekozen. Een jury die 
bestaat uit Vincent van den 
Bosch van Tummers, bladma-
nager Heemsteder, Joke van der 
Zee en voorzitter van de Zonne-
bloem afdeling Valkenburg, Ans 
Weber. 
Achtergrond van deze actie is 
de ervaring die Vincent van den 
Bosch meemaakte toen hij Tum-

mers overnam en zijn vader in 
Brabant niet iedere week kon 
bezoeken. Hij was getroffen door 
de opvang van buren en kennis-
sen uit de directe omgeving van 
zijn vader, die hem bezochten 
voor een praatje, hem wel eens 
meenamen naar een uitvoe-
ring of  concert, hem ‘onder de 
mensen’ hield. Die waardering 
laat zich niet altijd uitspreken. 
Die kon hij soms laten merken 
met een taart uit eigen bakkerij.
Nog altijd spelen die Valentijn-
engeltjes hun spel in Heemste-
de, maar het is aan u om die en-
geltjes de weg te wijzen naar die 
mensen die veel voor anderen 
over hebben zonder enig eigen 
belang. De jury is benieuwd.
Ton van den Brink 
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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 
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derden. Dus ook niet per e-mail, 
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Het Trefpunt
Heemstede - Viering zon-
dag 8 februari in Bennebroek, 
Akonietenplein 1: ds. J. Nak- 
Visser, dienst van Schrift en 
Tafel; Kindercafé m.m.v. de 
cantorij o.l.v. Addy Alberts.

Zie ook www.pkntrefpunt.nl 

PKN Heemstede
Heemstede - Zondag 8 fe-
bruari dienst in de  Oude Kerk 
Heemstede, Wilhelminaplein 
om 10.00 uur met ds. A. Mo-
lendijk. Crèche voor kinderen 
tot 4 jr. Kinderkring voor kin-
deren van 4 tot 12 jr. Tevens 
Kunstvesper (Oude Kerk) om 
17.00 uur. 

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 8 februari, aanvang 
10:00 uur. Voorganger Ds. P. 
Terpstra (Heemstede)

Zondag 15 februari, aanvang 
10.00 uur. Voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge

Zondag 22 februari, aanvang 
10.00 uur. Voorganger Ds. R. 
van den Beld (Baarn)

www.adventskerk.com

Onbekend Heemstede
Wilhelminaplein toen en nu (11)

Wilhelminaplein 8 is geen winkel 
geweest, nummer 10 echter wel 
al zou je dat niet als zodanig her-
kennen.
Vanuit het HVHB, Facebook 
en NHA komt onze informa-
tie/beeldmateriaal voor deze ru-
briek. Wederom ook dank aan 
Jaap van Schagen voor meer in-
formatie.
De toenfoto is van 1977 en toen 
was het al geen winkel meer. 
Gek genoeg hebben we geen 
beelden van een vroegere da-
tum in tegenstelling tot Het Wa-
pen van Heemstede van verle-
den week.
“Hempie” van Hout was de eer-
ste winkelier met een drogiste-
rij. Ook verkocht hij o.a. ansicht-
kaarten en  religieuze artikelen. 
We hebben het dan over een pe-
riode van voor de oorlog. Hempie 
was niet de eerste eigenaar. Er 
bestaat o.a. een koopakte van 22 
augustus 1917 waarin wordt ver-
meld dat Daniel Frederik de Wil-

de Wilhelminaplein 10 kocht, in-
cl. een schuur en erf. De familie 
Jansen hebben er ook gewoond, 
die later de winkel begonnen op 
het Wilhelminaplein 21.
De Fa. Jan van Wirdum & Zoon, 
begon in de jaren 30 een zaak in 
zaden- en visartikelen. De zoon 
van Jan van Wirdum, Piet,  nam 
de winkel op 6 juni 1961 over 
en verkocht o.a. hengelsportar-
tikelen, dierenbenodigdheden, 
kunstmeststoffen en aanverwan-
te artikelen.

Op 1 februari 1978 kwam het 
woon-winkelhuis van Piet van 
Wirdum met de nodige gron-
den vrij voor verkoop en werd 
het verkocht aan Leen Bader om 
de ruimte toe te voegen aan de 
reeds bestaande bedrijfsruimte 
van Van Schagen. Het huis zelf is 
sindsdien woonruimte.
De nufoto van Harry Opheikens 
van januari 2015 laat weinig ver-
schil zien met de foto van toen.
Leuk detail is de ingemetselde 
steen aan de voorkant van het 
huis, die ons herinnert dat op 
die plek in het begin van de 19e 
eeuw de toegang tot de Hofl aan, 
de oprijlaan van “het Slot” was. 

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73

Heemstede

Zondag 8 februari, onder-
wijsdienst: dhr. Willem Duijn. 
Evangelist en voorganger 
van Levend Woord gemeente 
Haarlem.

www.rafael-nehemia.nl

Met uw foto’s/verhalen kunt u 
terecht via webmaster@hv-hb.nl 
of bij De Heemsteder, Camplaan 
35. Wij zorgen er dan voor dat de 
foto gescand wordt. U krijgt het 
origineel terug. 

Verdieping en 
bezinning

Heemstede - Behoefte aan ver-
dieping en bezinning op uw le-
ven? Dan is het project ‘weg van 
leven’ misschien iets voor u. Er 
wordt een werkschrift gebruikt 
met voor iedere dag een religi-
euze tekst, een beeld of een op-
dracht en ruimte voor persoonlij-
ke aantekeningen. Het gaat niet 
om kennis, maar om lezen, kijken 
en stil worden met aandacht. En 
de bedoeling is dat de dagelijkse 
oefening u dichter brengt bij het 
geheim van uw eigen leven. De 
bijeenkomsten, georganiseerd 
door PKN Heemstede, zijn op de 
donderdagmiddag van 14.30 tot 
16.30 uur, worden begeleid door 
ds. Arie Molendijk en staan open 
voor ieder die verdieping zoekt, 
kerkelijk gebonden of niet. 
De aanvang is op 26 februari; ze 
gaan door tot 26 maart. Nadat u 
zich hebt opgegeven ontvangt u 
werkschrift en bericht over de
locatie. Opgave: a.molendijk@
planet.nl of 023-5287470.

Knutselclub 
maakt carnavals-

masker
Heemstede - Woensdagmid-
dag 11 februarai is bij Casca 
knutselmiddag, voor meisjes 
en jongens van 5 tot en met 10 
jaar. De kinderen gaan woens-
dag een superleuk Carnavals-
masker maken. Leuk voor jon-
gens én meisjes! De Knutsel-
club (5-10 jaar) is van 13.30 
tot 15.15 uur en vindt plaats 
in activiteitencentrum de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Neem gerust ie-
mand mee! Kosten per keer 
zijn: 5,- euro, een kaart voor 
10 keer kost 45,-.
Kinderen graag per keer van 
te tevoren aanmelden: 023-
548 38 28 – kies 1. (op werk-
dagen tussen 9.00 en 12.00 
uur). Kinderen die zich van 
te voren hebben aangemeld 
gaan voor. Voor meer informa-
tie: www.casca.nl.
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De belangstelling om zelf wat 
groente, kruiden en fruit te telen 
neemt nog steeds toe. Waarom? 
Vers is heerlijk. Dichtbij de keu-
ken is handig. Meebeleven hoe 
je eten groeit. Of kiezen voor bi-
ologisch en daar zeker van zijn. 
Allemaal redenen om aan een 
moestuin te beginnen.
Niet iedereen is echter in de ge-
legenheid om een moestuin aan 
te leggen en te onderhouden. 
Je moet de nodige ruimte heb-
ben en beschikken over fl ink wat 
tijd en energie. Maar het kan ook 
anders. Je kunt kiezen voor het 
kweken van mooie groentevarië-
teiten, saladesoorten en kruiden 
in de siertuin, tussen de ande-
re planten. Zelfs het aanleggen 
van een siertuin met alleen maar 

eetbare planten is goed moge-
lijk. Met de juiste combinatie van 
verschillende planten wordt het 
een plaatje! 
De basis van succes in elke tuin 
is een gezonde bodem. Het prin-
cipe ‘de juiste plant op de juiste 
plaats’ ook. In een echte moes-
tuin pas je normaal gesproken 
een wisselteeltschema toe. Hoe 
gaat dat dan in een eetbare sier-
tuin? Welke soorten combineren 
goed met elkaar en welke niet?  
Kan je fruit op een beperkte 
ruimte kweken? Ja je kunt bij-
voorbeeld een eetbare haag  
goed toepassen om delen van 
de tuin een eigen karakter te
geven of om toe te passen als
erfafscheiding.
Verrassende resultaten bereik je 

Groei & Bloei, dé specialist op tuingebied, vult op regelmatige 
basis de rubriek van de Heemsteder ‘Voor de tuinliefhebbers’.
U leest daarin handige wetenswaardigheden over alles op het 
gebied van planten en bloemen in uw tuin. Heeft u een tuin-
vraag, mail dan naar info@zuid-kennemerland.groei.nl.i.nl.

Voor de tuinliefhebbers…

De eetbare siertuin
met het kweken van groente op 
kleur in de borders. Kom je ruim-
te tekort, dan is het heel goed 
mogelijk allerlei groente en fruit 
in potten en bakken te kweken, 
die een plekje op het terras krij-
gen. Of reserveer een klein plek-
je in uw tuin voor een ‘makkelij-
ke moestuin’, zo’n vierkante bak 
waarin in u in elk vakje een an-
der soort groente kunt kweken.  
Wilt u meer weten over de eet-
bare tuin? Op dinsdag 10 febru-
ari 2015 komt Marie José Meer-
tens er voor  Groei & Bloei Zuid-
Kennemerland alles over vertel-
len. Marie José Meertens is een 
bevlogen tuinliefhebber. Zij heeft 
jarenlang ervaring met natuurlijk 
tuinieren en heeft daarover tuin-
cursussen verzorgd. Daarnaast 
werkt ze ook voor de AVVN, de 
Algemene Vereniging van Volks-
tuinen in Nederland. Als milieu-
kundige weet Marie José heel 
veel van ecologie en de bodem 
en die kennis wil ze graag met u 
delen. Ze doet dat in De Blinkert, 
zaal De Duinpan, Rockaertshof 
66 te Haarlem. Het begint om 
20.00 uur en de toegang is gratis. 
Groei & Bloei
Zuid-Kennemerland

Ophef over verkeerspaaltje 
Huizingalaan

Heemstede - Wat een simpel verkeerspaaltje al niet teweeg kan 
brengen. Bewoners van de Johan Huizingalaan staan tegenover 
elkaar in hun strijd voor en tegen een paaltje dat eerder de door-
gang versperde. 
De doorgang is een voetpad dat twee delen van de straat ver-
bindt. Op verzoek van een aantal bewoners had de gemeente 
het bewuste paaltje laten weghalen. Bewoners, die lange tijd niet 
met de auto dicht bij hun woning konden komen, hadden daar-
om verzocht. Andere bewoners uit de straat willen om reden van 
de verkeersveiligheid het plaatje nu weer terug hebben. Klach-
ten over oneigenlijk gebruik richting de gemeente hadden geen 
effect. Via een ingezonden brief in de lokale pers werd hiervoor 
aandacht gevraagd. De politiek pakte het op en ging tijdens de 
raadsvergadering van 29 januari over het onderwerp in debat. 
GroenLinks benadrukte de veiligheid van vooral spelende kinde-
ren. Uiteindelijk besloot de raad dat er in de straat een enquête 
gehouden wordt. De uitslag is bindend. Van Vlijmen (CDA) wil-
de wel de toezegging van het college dat de uitslag defi nitief is 
en blijft. Niet dat er over een jaar of wat het opnieuw aan de or-
de wordt gesteld. De wethouder was het met Van Vlijmen eens. 
Intussen hebben de voorstanders van het afsluiten een emmertje 
met een paaltje geplaatst. De bewoners van de laan kunnen bin-
nenkort een enquêteformulier op de deurmat verwachten. 
Eric van Westerloo

Feestelijke presentatie ‘Ode aan Heemstede’
Heemstede – Dit weekend von-
den ruim 13.000 huishoudens 
Heemsteeds eigen glossy ‘Ode 
aan Heemstede’ in hun brieven-
bus, rondgebracht door scou-
ting Bernadotte. Het 204 pa-
gina’s tellende dorpsmagazi-
ne vertelt alles over wat reilt en 
zeilt in Heemstede.  Het werd vo-
rige week woensdag voor geno-
digden feestelijk gelanceerd in 
een afgeladen café de 1ste Aan-
leg, in aanwezigheid van bur-
gemeester Marianne Heere-
mans. Een strak opgezet en ge-
varieerd magazine in de breed-
ste zin des woords, voor en door 
bewoners van Heemstede, met 
menig punt van herkenning. On-
der leiding van initiatiefneemster 

Edith van Beek, kwam dit maga-
zine tot stand met onder meer 
121 Heemsteedse ondernemers, 
10 schrijvers, 14 fotografen, 1
illustrator, 3 kunstenaars en 2 
dichters. Het eerste exemplaar 
werd door burgemeester Hee-
remans uitgereikt aan de twee 
nieuwste bewoners van Heem-
stede. Vervolgens werden op 
het podium twee verschillende 
odes gebracht door twee beel-
dende kunstenaar/dichter duo’s.
De eerste was een ode aan cul-
tureel jongerenwerker Mike 
Doodeman van Casca. Ter plek-
ke werd door hem het schilde-
rij onthuld, gemaakt door kun-
stenaarsechtpaar Ger en Fer-
nande Daniëls. Daarbij werd 

een gedicht voorgedragen door 
dichter Marten Janse. Het schil-
derij krijgt een plaatsje bij Cas-
ca. Daarna was het de beurt 
aan beeldend kunstenares Vera 
Bruggeman en ondergetekende, 
die op dezelfde manier een ode 
brachten aan wandelbos Groe-
nendaal en daarover gebrain-
stormd hadden. Na de decla-
matie van het gedicht, onthulde 
Marianne Heeremans het kunst-
werk van Vera, dat een plaatsje 
krijgt op het gemeentehuis.

Bewoners kunnen hun reactie 
geven op het magazine via de 
website www.ode-aan.nl, onder 
het kopje ‘reacties-Heemstede’. 
Bart Jonker
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Jazz goes on in de 1e Aanleg
Heemstede – Het combo ‘Jazz 
goes on’ treedt zondag 8 februa-
ri op in café de 1e Aanleg, Raad-
huisplein 103 in Heemstede. De 
eerste noten zullen vallen om 
17.30 uur.
Het jazzcombo bestaat uit een 
vijf- of zestal enthousiaste niet-
beroepsmatige jazzliefheb-
bers uit de regio Haarlem waar-
van sommigen elkaar al ken-
nen vanuit andere jazzforma-
ties. De band bestaat uit een pi-
anist, bassist, drummer, gitarist 

en zangeres. Vaak is er ook een 
saxofonist bij. 
Het combo staat garant voor 
een fantastische sfeer op recep-
ties of  feestelijke gebeurtenis-
sen, waarbij melodieuze swing, 
warme Latin-songs, en prachti-
ge ballads ten gehore gebracht 
worden. Genieten met een 
hoofdletter G!. 
Wil je dit komen meemaken? 
Kom dan zondag naar de 1e 

Aanleg, Raadhuisstraat, hoek 
Kerklaan.
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Regio - ,,Vaak hoor ik van families en belangstel-
lenden na afloop van een uitvaartplechtigheid dat 
de condoleance voor hen zo belangrijk was. Niet 
alleen omdat het troost biedt en als een soort war-
me deken voelt om gezamenlijk na te praten en 
fijne herinneringen op te halen. Maar ook omdat 
dit samenzijn als het ware een beetje ontspant 
en soms ook wel gezelligheid kan brengen.” Aan 
het woord is Ellis Verkerk, Teamleider Info & Na-
zorg van Begraafplaats & Crematorium Westerveld 
in Driehuis. Westerveld is natuurlijk in onze regio 
vooral bekend vanwege haar prachtige natuur en 
ongekende schoonheid, maar ook landelijk is Wes-
terveld bekend omdat zich hier het eerste crema-
torium van Nederland (1913) bevindt.
,,Alles draait op Westerveld om persoonlijke 
dienstverlening rondom een uitvaart”, vertelt Ver-
kerk trots. ,,Wij doen er alles aan om nabestaan-
den in een moeilijke periode zo goed mogelijk bij 
te staan. Dat geldt voor de plechtigheid zelf, maar 
zeker ook voor de condoleance na afloop. Alles is 
ook daarbij mogelijk. Niet alleen zijn er verschillen-

de condoleanceruimtes met elk een eigen huiselij-
ke uitstraling, maar ook op het gebied van catering 
staan de wensen van de nabestaanden voor ons 
centraal. Of zij nu kiezen voor koffie, bonbons en 
petitfours of hun gasten liever een sandwich, High 
Tea of kaasplateau met een goed glas wijn willen 
aanbieden. Onze moderne keuken biedt tal van 
arrangementen, maar ook eigen ideeën werken wij 
graag uit. Wij zullen er altijd alles aan doen om te 
zorgen dat het aan niets ontbreekt.’’
In het gedenkpark bevindt zich ook het bijzonde-
re Petit Café Westerveld. ,,Het petit café is zeven 
dagen per week geopend. Hier ontvangen wij niet 
alleen nabestaanden en belangstellenden vooraf 
of na afloop van een plechtigheid, maar ook ko-
men hier mensen die bijvoorbeeld een graf bezoe-
ken of wandelaars die ons park in het weekend 
bezoeken om van de prachtige natuur te genieten.’’
Begraafplaats & Crematorium Westerveld is ge-
vestigd aan de Duin en Kruidbergerwergweg 2-6 
in Driehuis,, telefoon 0255-514843.
Zie ook www.bc-westerveld.nl.

Volop mogelijkheden voor passende condoleance

Nieuwe HeerlijkHeden over Belgische 
vluchtelingen en Heemsteê’s kookboek uit 1914
Heemstede - Het nieuwe num-
mer van HeerlijkHeden, het 
kwartaaltijdschrift van de His-
torische Vereniging Heemste-
de-Bennebroek, bevat weer een 
grote variëteit aan artikelen.

Nederland was neutraal in de 
Eerste Wereldoorlog, maar had 
al direct in 1914 te maken met 
de gevolgen. In oktober en no-
vember 1914 was ons land toe-
vluchtsoord voor 1 miljoen Bel-
gen. Ook in deze regio vonden 
de vluchtelingen onderdak. Door 
de oorlog steeg de werkloosheid 
en veel levensmiddelen werden 
schaars. Steuncomités moesten 
de ergste nood lenigen. De op-
brengst van twee boekjes van 
mevrouw H. Dólleman-Thierry 
de Bye ging naar het Haarlemse 
steuncomité. Haar eerste uitgave 
was het ‘Heemsteê’s kookboek’ 
uit 1914. Het is een heerlijk in-
kijkje in het leven van de gegoe-
de klasse honderd jaar geleden.
In 1852 werd de wet aangeno-
men die bepaalde dat burge-
meesters een herkenningsteken 
van hun ambt moesten dragen, 
de ambtsketen. Over de diverse 
ketens van Heemstede en Ben-
nebroek, het ambtskostuum van 
de burgemeester en de bodebus 
van de bode is veel te vertellen. 
Als vervolg op het verhaal over 

de kleuterscholen in Heemstede 
en Bennebroek tot 1900 volgt nu 
de geschiedenis na 1900. Rond 
1920 waren de kleuters op de 
Antoniusschool verdeeld in twee 
standen. Kindertjes van de rijke 
bollenboer apart van kindertjes 
van de blekersknecht, we kun-
nen het ons nu niet meer voor-
stellen! Ook de bejaardenzorg 
was vroeger ingedeeld in klas-
sen: betalende bewoners van 
Huize Sint Bavo aan de Kerklaan 

hadden een eigen kamer, de 
armlastigen sliepen tot in de ja-
ren vijftig op een zaal. Huize Sint 
Bavo is de voorloper van Het 
Overbos en het pas opgelever-
de Nieuw Overbos aan de Bur-
gemeester van Lenneplaan.
Verder in dit nummer aandacht 
voor ‘s Gravenmade op de grens 
van Bennebroek en Vogelen-
zang (werden daar ooit ridder-
toernooien gehouden?), pensi-
on Fakkeldy in het vroegere huis 
Zuiderhout en de kruideniers 
Ebbers en Wester bij de IJzeren 
Brug.  
Op www.hv-hb.nl kunt u een 
aantal pagina’s van dit nieu-
we nummer van HeerlijkHe-
den (nummer 163) inzien. Los-
se nummers van HeerlijkHe-
den kosten 4,95 euro en zijn ver-
krijgbaar bij de boekhandels in 
Heemstede en Bennebroek.

Huize Zuiderhout, gebouwd in 
1909 en gesloopt in 1960 of 1961, 
was jarenlang het chique pension 
van het echtpaar Fakkeldy. 

De bollenvelden ten noorden 
van de Koediefslaan, gezien van 
noord naar zuid. De huizen staan 
(nog steeds) aan de zuidkant van 
de Koediefslaan, rechts is de He-
renweg, ca. 1914.

Rob de Groot van Amerstudio.

Amerstudio vereeuwigt 
al uw beeldmateriaal
Heemstede – Misschien heb je 
nog ergens eigengemaakte oude 
filmpjes, video’s, negatieven of 
dia’s in een oude doos die je niet 
meer kunt afspelen. Markan-
te herinneringen die je wilt be-
waren voor de toekomst en naar 
huidige media als DVD over-
gezet moeten worden. Of mis-
schien wil je een promotiefilmpje 
laten maken voor jezelf of onder-
neming? Dit kan allemaal veilig 
en verantwoord bij Amerstudio. 

Rob de Groot: “Amerstudio is een 
succesvol bedrijf dat zich richt 
op verschillende segmenten voor 
film  en video. Er is veel behoef-
te aan en markt voor. Neem de 
promotiefilmpjes die we maken 
voor ondernemers zoals bijvoor-
beeld winkeliers, snackbars en 
restaurants. Wij kunnen binnen 
een korte tijd een betaalbare en 
professionele promo opleveren. 
Ik werk al drie jaar samen met 
iemand die jarenlang camera-
man is geweest bij een regionale 
omroep: een goede filmer. Ik ben 
zelf goed in het editen, dus zo 
vullen we elkaar goed aan. Zo’n 
ondernemer wil zijn professione-
le verhaal vertellen in zo’n film-
pje. Wij gaan daarom eerst goed 
om de tafel en vragen zo’n on-
dernemer zijn verhaal, zijn doel 
en wie en wat hij wil bereiken. 
We zijn dan een dag de noodza-
kelijke opnamen aan het maken 
in het bedrijf en zorgen dat de 
bedrijfsprocessen hierdoor niet 

gehinderd worden. Vervolgens 
gaan we de film bewerken en la-
ten we de klant de ruwe versie 
van de film zien.  Zo kunnen we 
eventuele aanpassingen en op-
merkingen hierin nog verwerken. 
Daarna maken we de definitieve 
versie van de film. 
Ook oud filmmateriaal van parti-
culieren kunnen we verantwoord 
digitaliseren en overzetten op 
dvd. Alles is mogelijk: dit varieert 
van bijvoorbeeld van 8-mm films, 
smalfilms, dia’s tot allerhande vi-
deosystemen, zoals (Super)VHS, 
Betamax, Video 2000, Video 8, 
etc. We kunnen zelfs overzetten 
vanaf de oudste vorm van video: 
U-Matic. We garanderen dat we 
zorgvuldig met het filmmateriaal 
omgaan. Filmmateriaal is echt bij 
ons veilig, daar kan de klant op 
vertrouwen. We scannen het ou-
de materiaal eerst als kwaliteits-
controle. Als we het beeldmateri-
aal overzetten naar DVD, zoeken 
we de muziek uit die tijd erbij en 
zetten we deze eronder. De klant 
kan natuurlijk zelf ook de muziek 
kiezen of de DVD wensen zon-
der muziek. Het streven is altijd 
dat de films familiegericht zijn 
en de authenticiteit voor de toe-
komst behouden blijft.  En dit al-
les bieden we voor een schappe-
lijke standaard all-in-prijs”.  

Meer informatie op www.amer-
studio.nl, tel. 06-22549780 of per 
e-mail: info@amerstudio.nl.
Bart Jonker

Nana’s maken, start 5 maart
Heemstede - Nana’s zijn dik-
ke vrouwenbeeldjes, die ver-
vaardigd worden van papier- 
maché. De Franse kunstenares 
Niki de Saint Phalle veroorzaak-
te in 1965 veel ophef met haar 
Nana’s. De weelderige, in fel-
le kleuren beschilderde vrouw- 
figuren geven als vrolijke oer-
moeders uitdrukking aan het 
idee van de vrouw als bron van 
alles. In deze drie lessen maak 
je onder begeleiding van docen-
te Lilette de Bruin-Van Zijl een 
kleine zittende of liggende Na-
na van ongeveer 20 centimeter 
hoog. Praktische informatie: 

• Het is raadzaam om zelf een 
schort mee te nemen. 
• Neem ook een grote schoenen-
doos mee om de Nana na de les-
sen te vervoeren. 
• De basismateriaalkosten be-
dragen 10,- en kunnen bij de do-
cente worden afgerekend. 
De 3 lessen zijn op donder-
dag van 19.30-22.00 uur vanaf 5 
maart. De cursus is in de ateliers 
van Casca in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Aanmelden kan 
via www.casca.nl of op werk- 
dagen tussen 9.00 en 12.00 uur: 
tel. (023) 548 38 28 kies 1.
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ven doen. Je merkt dat de over-
heid steeds wispelturiger is en 
dat leidt er toe dat een en ander 
steeds ingewikkelder wordt. Zo-
als de aangekondigde naheffing, 
ontstaan doordat de algemene 
heffingskorting inkomensafhan-
kelijk is gesteld. Dit wetsvoorstel 
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Wispelturige overheid heeft weerslag op belastingen

Marcel Krabbe: “Het vermogen 
tot meeleven in de cliënt”
Heemstede – Het is weer fe-
bruari en de aangifte van de 
inkomstenbelasting is weer 
in aantocht. Niet altijd ge-
makkelijk in te vullen en ook 
wel eens even slikken. Geluk-
kig kan Marcel Krabbe Admi-
nistraties een helpende hand 
bieden, voor zowel particulie-
ren als ondernemers.

Marcel Krabbe: “Ik doe meer 
huisbezoeken en dan haal ik 
de spullen voor de aangiftes op 
bij mijn cliënten. De aangiftes 
zelf verwerk ik verder op kan-
toor, daar begin ik de laatste 
anderhalve week van februari 
mee. Het wordt steeds drukker: 
ik begon ooit met een klanten-
bestand van 12: dit is nu uitge-
groeid tot 33. Vertrouwen en ver-
trouwelijkheid staan bij mij hoog 
in het vaandel. Evenals het ver-
mogen tot meeleven in de cli-
ent. Ik geef mijn cliënten altijd 
het advies mee om de admini-
stratie goed te archiveren. Niet 
alleen voor jezelf, maar ook de 
Belastingdienst kan steekproe-
ven doen, waarbij  je met je ad-
ministratie van alles moet kun-
nen aantonen. De cliënt is altijd 
zelf eindverantwoordelijk voor de 
aangifte. Na het invullen en ver-
sturen van de aangifte (zonder 
verzoek tot uitstel) ontvang je 
per 1 juli de voorlopige aanslag. 
Deze is dus nog niet definitief: 
de Belastingdienst mag er offici-
eel 3 jaar over doen om een defi-
nitieve aanslag vast te stellen en 
kan binnen deze tijd steekproe-

Marcel Krabbe op weg naar de 
cliënt. 

Heemstede - Februari is de 
maand van het liefhebben. Dat 
kan liefhebben zijn van een an-
der maar ook van jezelf. Het is 
leuk om cadeaus te geven zo-
maar, omdat je iemand speciaal 
of leuk vindt. Bij de Wereldwin-
kel is er voor iedereen een ca-
deautje te vinden. Zoals prach-
tige wenskaarten vol liefde en 
symboliek. En chocolade in aller-
lei smaken voor een romantische 
fondue.
Het leuke van een Valentijnsca-
deau uit de Wereldwinkel is 
dat je niet alleen iets doet voor 

een vriend dichtbij, maar dat je 
ook iets betekent voor een me-
de-wereldburger. De producen-
ten van je cadeau krijgen na-
melijk een eerlijke prijs, waar-
door zij een menswaardig be-
staan kunnen opbouwen. Kin-
deren kunnen naar school en er 
wordt gewerkt aan een beter mi-
lieu en gezondheidszorg. Dan wil 
je toch geen ander Valentijnsca-
deau meer…
De vernieuwde Wereldwinkel is 
weer open van dinsdag t/m za-
terdag.
Kom dus gerust even langs voor 

uw Valentijnscadeau. U bent van 
harte welkom aan de Raadhuis-
straat 29 Heemstede.

Voor Valentijn naar de Wereldwinkel

Rijbewijskeuringen bij Stichting Dock
Regio - Wie voor verlenging van het rijbewijs een 
medische keuring moet ondergaan, kan daar-
voor op woensdag 18 februari terecht bij Stich-
ting Dock aan de Laan van Berlijn 1 te Haarlem.

De kosten bedragen 30,- euro. Chauffeurs jon-
ger dan 75 jaar met rijbewijs CDE betalen 52,50 

euro. Vrachtwagenchauffeurs die nog voor code 
95 in aanmerkingen willen komen, moeten hun 
keuringsformulier voor 1 maart indienen bij het 
CBR.
Vooraf moet wel even een afspraak worden ge-
maakt via 023-5430633. De volgende keuring zal 
zijn op woensdag 18 maart.

Botox en injectables
bij Blitz Wellness

Subtiel jonger kan!
Heemstede – Blitz Wellness heeft in enkele jaren tijd de repu-
tatie verworven van een instituut van internationale allure en 
kwaliteit waar je in een ontspannen sfeer kan onthaasten, uit-
rusten en bijtanken. Het instituut dat is gevestigd aan de Raad-
huisstraat 19-21 heeft daarvoor alle denkbare faciliteiten in 
huis. Vanaf volgende week kun je er ook terecht voor behande-
lingen met Botox en injectables.
“In tegenstelling tot de reguliere cosmetische klinieken zijn fillers 
geen core business voor ons. Wij bieden het als een aanvulling 
op alle andere behandelingen die kan zorgen voor de finishing 
touch”, vertelt eigenaar Leendert Koppenol. “Het is meer een 
tegemoetkoming aan de vraag vanuit ons vaste klantenbesta
nd.”                                                                                                         
De behandelingen worden 
gedaan door Drs. Stèfanie 
IJzer uit Heemstede. Zij is 
gespecialiseerd als huis-
arts heeft daarbij meer dan 
vijf jaar ervaring met klei-
ne chirurgische ingrepen. 
Na de afronding van haar 
artsenstudie in 2009 werk-
te ze op de spoedeisende 
hulp. Daarnaast is ze zich 
gaan specialiseren in de 
cosmetische geneeskunde. 
Haar motto is: ‘Wat mooi is, 
mooi houden en wat minder 
mooi is, verbeteren!’ Volgens de arts zijn mensen vaak bang 
voor een onnatuurlijk resultaat na een behandeling met injec-
tables. “Momenteel is het in Nederland echter een trend dat 
mensen subtiele veranderingen willen aan hun uiterlijk”, stelt 
ze.“Bovendien mag niemand duidelijk zien dat ze behandeld 
zijn. Het gaat om de kleine nuances die ervoor zorgen dat je er 
gewoon goed uitziet zonder merkbare effecten van teveel ge-
sleutel aan je uiterlijk.” Stèfanie IJzer is lid van het Nederlands 
Huisartsen Genootschap en kandidaat lid van de Nederland-
se Vereniging van Cosmetische Geneeskunde ( NVCG). Om op 
de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en weten-
schappelijke veranderingen in de cosmetische branche volgt zij 
diverse cursussen, seminars en workshops. 

Een andere behandeling die bij Blitz Wellness in de etalage 
staat is de permanente make-up. Een onberispelijk verzorgd ui-
terlijk is een enorme tijdsbesparing, en bovendien ideaal voor 
mensen met een bril die het lastig vinden om make-up aan te 
brengen, geen vaste hand hebben of nauwelijks of geen wenk-
brauwen meer hebben.
De permanente make-upbehandelingen worden uitgevoerd 
door Jeanette Neumann, een specialiste met ruim 15 jaar er-
varing op dit gebied.
Voor meer informatie en voor een intake gesprek en/of behan-
deling: tel. 023-5280555  en via de website:
www.blitzwellness.nl.
Mirjam Goossens

is pas ingediend nadat de soft-
ware van de Belastingdienst van 
2014 al klaar was, vandaar dat 
de naheffing in 2015 plaatsvindt. 
Ik verwacht dat deze wispelturig-
heid alleen maar meer wordt in 
de toekomst: de effecten van het 
bezuinigingsbeleid van het kabi-
net Rutte worden nu pas zicht-
baar binnen het belastingstelsel. 
De uitvoering vindt altijd een tot 
anderhalf jaar later plaats, omdat 
je achteraf aangifte doet. Vanaf 1 
maart kun je de aangifte op de 
website van de Belastingdienst 
downloaden en is deze vooraf 
ingevuld. Wacht echter niet tot 
uiterste deadline van 1 mei met 
aangifte doen: je hebt dan nog 
tijd je zaken te regelen of aan te 
vragen die mogelijk ontbreken 
voor je aangifte, zoals bijvoor-
beeld de Digi D-code. Uitstel 
vragen kan natuurlijk, alleen zijn 
in de loop van jaren de procedu-
res veranderd. Eerst voldeed een 
telefoontje voor uitstel, een jaar 
later kon het alleen schriftelijk en 
dit jaar kan het beide: bellen of 
schriftelijk. Mijn laatste tip voor 
ondernemers is, dat je op de on-
dernemers softwareaangifte de 
Belastingdienst ergens uitspraak 
over kunt laten doen. Er kan 
dan wel een steekproef gehou-
den worden, maar je bent in ie-
der geval gevrijwaard dat je iets 
fout invult op je aangifte”, aldus 
Marcel Krabbe. Meer informatie 
op www.krabbe-administraties.
nl,  tel. 06-51256197 of e-mail: 
marcelkrabbe@kpnmail.nl.
Bart Jonker
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Drs. Stèfanie IJzer.
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Vicaris G.Bruggink geïnstalleerd 
als nieuwe pastoor
Heemstede – Ook hulpbis-
schop Hendriks moest nog wen-
nen aan de nieuwe aanvangs-
tijden van de H. Bavo, namelijk 
half tien, van de diensten op zon-
dag, hij liet weten even verlaat te 
zijn. Met een applaus werd hij 
net op tijd nog binnengehaald 
en zette hiermee de ontspannen 
toon waarin de installatie van de 
nieuwe pastoor G. Brugging, kon 
beginnen. De rector van semi-
narie de Tiltenberg werd met de 
installatie door de hulpbisschop 
de pastoor van vier parochies, 
OLV Hemelvaart, H.Bavo bei-
den Heemstede, OLV Tenhemel- 
opneming Vogelenzang en St. 
Josef Bennebroek. Mgr Hendriks 
werd geassisteerd door de pas-
tores Rob Verhaeg Bennebroek 
en Ans Dekker Vogelenzang. Een 
gezamenlijk koor van Heemste-
de en Bennebroek zorgde voor 
de feestelijke gezangen.
Diverse parochianen van alle 
vier de parochies droegen sym-
bolen van het pastoorschap aan. 
Dat werd even spannend toen 
de pastoor als administrator de 
sleutels van de kerken van Ben-
nebroek en Vogelenzang aan de 
beide pastores wilde overhan-
digen. De kluwen slingers lie-
ten zich moeilijk ontwarren en 
zorgde voor enige hilariteit ach-
ter het altaar. Pastoor G. Brug-
gink werd in Ootmarsum gebo-
ren (*1950). Na zijn studie op het 
grootseminarie Rolduc was hij 
werkzaam in verschillende paro-
chies, waaronder ‘s Heerenberg 
en Hilversum. Later kreeg hij de 
opdracht om rector te worden 
van het seminarie de Tiltenberg. 
Daar moest hij wel goed over na-
denken. Wat hem aantrekt in het 
seminarie, dat werd hem gelei-
delijk duidelijker, is de pastora-
le kant van het seminarieleven. 
Nu komen daar vier parochies 
bij en wetend dat God altijd aan 
onze kant staat, zal hij met groot 
vertrouwen aan deze opdracht 

beginnen. In zijn dankwoord na 
de installatie benadrukte hij dat 
samenwerking het sleutelwoord 
is De nieuwe pastoor sprak uit-
drukkelijk uit dat hij het niet 
alleen wil doen, maar in gemeen-
schap, zoals de kerk zelf ook 
gemeenschap is. Waar het vele 
vrijwilligers zijn die de parochie-
gemeenschap vorm geven en 
in stand houden. Hij benadrukt 

dat het de parochianen zijn die 
de kerk gestalte geven. Hij kan 
geen fulltime pastoor zijn voor 
de vier parochies, blijft voorlo-
pig nog wonen in het seminarie 
de Tiltenberg, is wel bereikbaar 
in noodgevallen en heeft, met 
God aan zijn zijde,  een optimis-
tische kijk op zijn nieuwe paro-
chies.   
Ton van den Brink 

Poel, een werk van de Heem-
steedse kunstenares Jose van 
Waarde (uit 2012).

Kunstvesper in de Oude kerk
Heemstede - Aandacht. Dat is 
het kernwoord voor de kunstves-
pers. Op verschillende manieren 
zijn mensen bezig met grote vra-
gen naar het waarom van het le-
ven. Dat gebeurt sinds mensen-
heugenis in religie. In kerken en 
kloosters. Maar ook kunstenaars 
zijn bezig met die grote vragen. 
Lange tijd waren kunst en reli-
gie nauw aan elkaar verbonden 
en was kunst christe-lijke kunst. 
In onze tijd is dat steeds min-
der vaak het geval. Dat wil zeg-
gen: de vragen blijven dezelfde, 
de antwoorden zijn verschillend. 
In de Heem-steedse Kunstves-
pers worden die twee werelden 
opnieuw met elkaar in aanra-
king gebracht. Zo kunnen zij el-
kaar bevragen, elkaar aanvullen 
of bekritiseren. Of geven zij ieder 
hun eigen antwoorden.
Een schilder zegt: “De context 
van zo’n oude kerk, de muziek en 
de woorden die gezegd werden 
hebben mij naar mij eigen werk 
laten kijken op een manier zoals 
ik dat nog nooit gedaan had. Ik 
zag weer iets nieuws!”
Op zondag 8 februari staat in 
de Kunstvesper een werk van 

José van Waarde centraal. De-
ze Heemsteedse kunstenares 
maakt werk dat het verdient om 
langer bij stil te staan. In de mo-
numentale, sfeervolle Oude Kerk 
is een werk van haar te zien. 
Daaromheen klinken bezinnen-
de, liturgische teksten en mu-
ziek. In het midden van de ves-
per is er verstilling en aandacht. 
Al die elementen prikkelen de 
zinnen en bieden een mogelijk-
heid om bij jezelf te komen. Ieder 
die stilte zoekt is welkom - wel 
of niet gelovig. In de Oude kerk 
aan het Wilhelminaplein, zondag 
8 februari 17.00 tot 17.45 uur, toe-
gang gratis.

‘Spinvis’ in Theater de Luifel: alles is muziek
Heemstede - Voor de twee-
de keer gaat Spinvis op tour-
nee langs theaters met een per-
soonlijk, intiem programma. In 
de voorstelling komt oud, ouder, 
nieuw en nog maar net geboren 
materiaal voorbij. Op vrijdag 13 
februari komt hij met dit nieu-
we programma én multi-instru-
mentaliste c.q. zangeres Saartje 
van Camp naar Theater de Lui-
fel in Heemstede. De voorstelling 
start om 20.15 uur en de toegang 
bedraagt 20,-. Spinvis wordt be-
geleid door multi-instrumen-
taliste en zangeres Saartje van 
Camp. Zelf speelt hij gitaar, pi-
ano, elektronica en accordeon. 
Bij Spinvis weet je dat alles mu-
ziek is en dat hij je meeneemt 
naar een wereld waarvan je het 
bestaan tot dan toe niet kende. 

Lachende pastores. links R. Verhaegh en rechts vicaris G.Bruggink.

Gewijzigde datum! 
Film & lunch 
 (Deze film en lunch wordt ver-
plaatst van 12 naar 19 febru-
ari. Hebt u al een kaartje ge-
kocht, wilt u dan a.u.b. con-
tact opnemen met Casca? Tel.: 
(023) 548 38 28 kies 1)
Donderdag 19 februari wordt 
een dramafilm gedraaid. Een 
cinematografische ode aan 
Fellini’s La Dolce Vita en de 
stad Rome. Deze film van Pa-
olo Sorrentini is betoverend, 
openhartig en ironisch tege-
lijkertijd en genomineerd voor 
de Gouden Palm 2013. (Voor 
meer informatie over titel en 
inhoud van deze film kunt u 
vragen om het speciale film-
programma bij Casca: (023) 
548 38 28 kies 1). Na de film 
wordt in de foyer van de Lui-
fel een heerlijke gezamenlij-
ke lunch geserveerd. Het he-
le film & lunch-programma is 
van 10.30- ± 13.45 uur bij Cas-
ca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
Kosten inclusief lunch: 12,50. 
Filmduur: 137 min.
In verband met de lunch graag 
vooraf reserveren uiterlijk 
dinsdag 10 februari, dit kan te-
lefonisch: (023) 548 38 28, kies 
1, op werkdagen van 9-12 uur.

Woensdagavond: Filmavond
Bijna iedere week draait er bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, een film in de 
Theaterzaal. Op woensdag 11 
februari  is dat een drama-
film, waarin een oudere ac-
trice, die op het hoogtepunt 

van haar roem is, geconfron-
teerd wordt met de eindigheid 
van haar eigen carrière, me-
de door de aanwezigheid van 
een veel jongere collega. Ze 
tast de grenzen van vriend-
schap en liefde af. Aanvang: 
20.00 uur – entree 6,50. Duur 
van de film: 124 minuten. Voor 
meer informatie over de titel of 
het onderwerp van de film of 
om te reserveren kunt u bellen 
op werkdagen tussen 9 en 12 
uur: tel. 023-548 38 28 kies 1.

Lezing door
Ciska en Evert Abspoel
Patagonië: Chili en
Argentinië
De reisverhalen aan de hand 
van prachtige beelden van 
Evert en Ciska Abspoel zijn 
zeer populair bij Casca. Deze 
keer gaat de reis naar Argen-
tinië en Chili waar uitgestrek-
te pampa’s, ijzige gletsjers 
en bergtoppen met eeuwi-
ge sneeuw het spectaculaire 
landschap van Patagonië vor-
men. Als je vanaf de Villarica-
vulkaan over de omgeving uit-
kijkt, zie je wat Chili zo specta-
culair maakt: overal meren en 
vulkanen. Het Torres del Pai-
ne-park langs bergpieken en 
watervallen is het domein van 
de Andescondor, nandoes en 
guanaco’s. In het spoor van de 
‘gaucho’s’ in Argentinië gaat 
de reis over eindeloos lege 
pampa’s en langs ‘estancia’s’: 
schapenboerderijen. 
De lezing is dinsdag 10 febru-
ari om 14.00 uur bij Casca – de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. De entree is 4,-. Opge-
ven kan op werkdagen tussen 
9 en 12 uur: tel. (023)548 38 
28 kies 1.

Kaarten via www.podiaheemste-
de.nl of aan de kassa van The-
ater de Luifel, Herenweg 96, 

Heemstede op werkdagen tus-
sen 9.00 en 12.00 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.
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Samen Eten 
bij Welzijn 
Ouderen

Heemstede – Op dinsdag 24 fe-
bruari vindt in Centrum Lieven 
de Keylaan 24 een ontmoeting 
plaats aan de eettafel. Samen 
eten en samen gesprekken heb-
ben met generatiegenoten erva-
ren de gasten van Welzijn Oude-
ren als zeer prettig. Zin om mee 
te eten? Dat kan vanaf 12.30 uur. 
Het menu bestaat uit kippen-
soep, hachee met rode kool, ap-
pelcompote, gekookte aardap-
pelen en vla met stoofpeertjes 
toe. Aanmelden kan bij Welzijn 
Ouderen Heemstede, een week 
voor aanvang. De kosten zijn 12,- 
euro per persoon.

Brug met naam, maar die is 
niet te zien vanaf de weg

In 2009 besloot gemeente Heemstede tot de bouw van een nieuw-
bouwproject gelegen tussen de haven, de Dreef en de Cruquius-
weg. De te realiseren appartementen zouden dan deels aan het 
water, een uitloper van de bestaande haven, komen te liggen.

Najaar 2009. Op het moment van bouwen lag de Van de Eijn-
dekade in de weg dus daar moest een brug naar het nieuw te 
vormen water komen volgens het gemeentebestuur. Hoe zullen 
we de nieuw te bouwen brug gaan noemen was de vraag, een 
prijsvraag was het antwoord. In de Heemsteedse huis-aan-huis-
bladen werd een prijsvraag uitgeschreven voor een toepasselijke 
naam voor de nieuwe brug. Uiteindelijk was er niet een winnaar te 
feliciteren maar twee die exact dezelfde naam hadden bedacht. 
Feest dus, aan de haven in tenten met gasten. De eerste paal werd 
geslagen en de naam van de toekomstige brug bekendgemaakt.

In 2013 ligt de brug er en de nieuwbouwwijk wordt langzaam 
bevolkt, maar van een naam op de brug is nog geen sprake. De 
twee winnaars besluiten gezamenlijk om de gemeente eens aan 
te spreken op het ontbreken van een naambordje op de nieuwe 
brug. Er worden allerlei excuses aangevoerd waarom de brug nog 
steeds naamloos door het leven moet, zonder bordje.

Het is 2014 en de brug heeft nog steeds geen naam, overleg 
tussen de prijswinnaars lijdt tot de conclusie dat dit voorval 
alleen opgelost kan worden door tussenkomst van de burgemees-
ter. Het antwoord is kort maar simpel: de man van de bordjes 
was nog niet in staat geweest om dit kleinood te produceren en 
wederom wordt afgewacht.

Begin 2015, hoera! De brug heeft en naam en volgens nautische 
en maritieme traditie is het naambord aan de havenkant van de 
brug opgehangen, jammer voor al die mensen die over de brug 
lopen, fietsen of rijden maar als u de naam van deze brug wilt 
weten dan zult een boot moeten bevaren want vanaf de weg is de 
naam niet zichtbaar.
Nu wilt u, als lezer, natuurlijk nu eindelijk wel eens weten hoe 
deze brug heet, en als u gaat kijken let dan goed op dat u niet in 
het water valt of rijdt. Doe voorzichtig!
Paul van Leersum, Waterpark 20, Heemstede.

INGEZONDEN

Klezmermuziek in de Oude Kerk
Heemstede – In de serie Thee-
concerten wordt zondag 15 fe-
bruari in de Oude Kerk Heemste-
de Klezmermuziek geboden. Het 
concert in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein gaat om 15.00 
uur van start. Klezmermuziek is 
met zijn melancholische vrolijk-
heid muziek die de mensen iets 
doet. 

De muziek wordt uitgevoerd 
door het ensemble Rozjinkes, 
dit ensemble trad al eerder, met 
groot succes, in de serie Thee-
concerten op. Klezmermuziek als 
aanduiding voor het muziekgen-
re is in zwang geraakt sinds de 
opleving in de jaren zeventig en 
is tegenwoordig een smeltkroes 
van stijlen door de Balkaninvloe-

den, Oriëntaals, het Jiddische 
theater en jazz.
Het ensemble Rozjinkes speelt 
sinds 2005 met elkaar en be-
staat uit Cora Mulder, Martijn 
van Donk, Heleen van Els, Orpa 
Streng en Hans van Dongen. Zij 
brengen de muziek bijeen met 
zang, percussie, viool, accorde-
on, altklarinet, gitaar, mandoline 
en blokfluit.
Een vast programma is er niet, 
tijdens het optreden  vertellen zij 
u over de muziek. Het concert is 
in principe gratis, maar bij de uit-
gang wordt gecollecteerd om de 
kosten te dekken. Wat daarvan 
overblijft is voor het Restauratie-
fonds van de Oude Kerk. Daarna 
is er koffie, thee en gebak in de 
naastgelegen Pauwehof.

Musical & Dance Center vraagt
de peuters van ’t Meerlnest ten dans
Heemstede – “Maak je eens 
heel klein, als een lieveheers-
beestje op een blad.” Onder des-
kundige leiding van (peuter)
dansdocente Moniek Goffree 
sloegen de peuters van peuter-
opvang ’t Meerlnest hun vleu-
geltjes uit en dansten op de 
maat van de muziek in een van 
de prachtig gerenoveerde dans- 
studio’s  van Musical & Dance 
Center.
Een uitstapje om de hoek want 
de dansstudio en ’t Meerlnest 
zijn sinds september buren. 
Voor de kinderen een leuke er-
varing om in zo’n mooie dans-
ruimte met zoveel spiegels je-
zelf te zien dansen. En voor de 
ouders genieten om hun kinde-
ren op spelenderwijs de begin-

selen van het dansen te zien ont-
dekken. Met grote stappen door 
de zaal of op je tenen je zolang 
maken als je maar kan, dan weer 
dwarrelend als sneeuwvlok-

jes of zwaaiend met je toverstaf. 
Het was genieten voor groot en 
klein! Deze activiteit vond zowel 
op maandag 26 januari als vrij-
dag 30 januari plaats.

Onderhoudende en vermakelijke 
toneeluitvoering door Eglentier

Regio - Het spelen van een ko-
medie is vele malen moeilij-
ker dan het lijkt. Theatergroep 
Eglentier waagde zich het afge-
lopen weekend, in de Toneel-
schuur, aan een stuk van Oscar 
Wilde. ‘The importance of being 
Earnest’ leende zich uitstekend 
om binnen dit genre iets neer 
te zetten. Het stuk, in 1895 ge-
schreven in het laat victoriaanse 
Engeland, was meesterlijk ver-
taald door Gerrit Komrij. De ver-
taler liet de humor volledig in 
tact en gebruikte soms woorden 
die onze taal al lang zijn ontste-
gen. Zoals dat hoort bij een ko-
medie zie je bepaalde wendin-
gen aankomen. Bij een kome-
die hinkt een regisseur snel op 
twee gedachten. Speel ik het 
stuk in haar pure vorm of doe ik 
er een schepje bovenop en trek 
ik het meer in het absurde. Ru-
dolf Mensen koos voor het sa-
menvoegen van deze twee ge-
dachten. Zo speelden onder an-
deren Wim Kok in de rol van but-
ler en Hannemarie van Manen 
als huishoudster de absurde rol-
len. De dragende spelers hielden 
zich meer aan de oorspronkelijk-
heid van het stuk. Hier en daar 

verschenen personages, zonder 
tekst. Aan hun verschijning kon 
het publiek de eigen gedach-
te de vrije loop laten. Het werkte 
zeker op de lachspieren. De dan-
dy’s Richel Rijnbergen en Rutger 
Visser hadden de juiste snaar 
te pakken. Jammer dat Michel 
Corten in zijn rol als dominee 
minder was te verstaan. Rudolf 
Mensen liet zijn acteurs in een 
hoog tempo spreken waar het op 

momenten beter was geweest 
wat gas terug te nemen. Over-
all haalden alle spelers een rui-
me voldoende. De zorgvuldig ge-
kozen kleding maakte het beeld 
compleet.
Eglentier heeft weer eens laten 
zien waartoe een amateurgezel-
schap in staat is. Het is zeker de 
moeite waard dit gezelschap te 
blijven volgen.
Eric van Westerloo



VEW keert puntloos terug 
naar Heemstede
Heemstede - Voetbalvereniging 
VEW keerde afgelopen zater-
dag met lege handen terug naar 
Heemstede. De uit-wedstrijd te-
gen Zandvoort was voor VEW 
uitgelopen op een teleurstelling. 
Trainer Hamann had vooraf nog 
goede hoop gehad dat VEW een 
positief resultaat zou kunnen 
behalen. Niks was minder waar. 
Met een 5-0 nederlaag werd de 
kantine aan de sportparklaan 
opgezocht.

Zandvoort stond voorafgaande 
aan de wedstrijd tegen VEW op 
een tweede plek in de poule. Dus 
veel neutrale toeschouwers had-
den VEW vooraf ook weinig kans 
gegeven. Maar VEW-trainer Ha-
mann achtte VEW toch niet ge-
heel kansloos. De kansen op een 
positief resultaat werden na het 
eerste kwartier aanzienlijk ver-
groot. Na een mooie aanval van 
VEW werd Jeroen Veltenaar bui-
ten de 16 meter neergehaald 
door de keeper van Zandvoort. 
De scheidsrechter kon niet an-
ders dan de doelman met rood 
van het veld sturen. VEW was 
na dit incident dan ook sterker 

dan Zandvoort. Maar de kansen 
keerden snel. VEW-middenvel-
der Paul van Marsbergen moest, 
na een ongelukkige botsing, met 
een schouder uit de kom het 
veld verlaten. Na slechts een half 
uur spelen moest ook een twee-
de VEW-middenvelder het veld 
verlaten. Helaas ook niet vrij-
willig. Na een stevige tackel van 
Jordy de Gier moest ook hij met 
een rode kaart vertrekken. Na-
dat het evenwichtig qua aantal 
voetballers was herstelt, bleek 
Zandvoort toch een maatje te 
groot voor VEW. Voor rust werd 
het nog 1-0 voor Zandvoort. Na-
dat een laatste tegenstoot van 
VEW, vlak voor rust, door Jeroen 
Veltenaar op niets was uitgelo-
pen, was VEW in de tweede helft 
kansloos tegen een individu-
eel beter Zandvoort.  Een mach-
teloos VEW, kreeg nog wel één 
kansje via Niels Dekker, maar 
het was Zandvoort dat ‘en pas-
sant’ uitliep naar 5-0.          
Komende zaterdag staat een 
wedstrijd tegen EDO op het pro-
gramma. Aanvang van de wed-
strijd as zaterdag is om 14.30 
uur. 

Bistro klassiekers op 
Landgoed Groenendaal
Heemstede - Met ingang van deze week introduceert Landgoed 
Groenendaal de ‘MidweekMazzel’. De populaire bistro klassie-
kers als sliptong, steak frites en natuurlijk de inmiddels befaam-
de ‘Spareribs Groenendaal’ worden de komende weken afwisse-
lend buiten de kaart om geserveerd op dinsdag, woensdag en 
donderdag. Voor een héél vriendelijk prijsje, slechts 17,50 eu-
ro! Vanzelfsprekend op z’n Groenendaals met knisperfrisse sla, 
huisgemaakte mayonaise en handgesneden frites.

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/LandgoedGroenen-
daal, daar wordt iedere donderdag de nieuwe MidweekMazzel 
bekendgemaakt.

Nieuw in de Pauwehof: 
Mindfulness voor beginners

Heemstede - Wil jij ook meer 
rust in je hoofd? Meer focus 
in je activiteiten brengen? Je 
energieker voelen?

Mindfulness betekent ‘opmerk-
zaamheid’ en is de vaardig-
heid om in het hier-en-nu te 
zijn, zonder oordeel. Het vindt 
zijn oorsprong in eeuwenou-
de, Boeddhistische meditatie-
vormen en is nu helemaal ‘van 
deze tijd’. In deze cursus leer je 
simpele, doeltreffende technie-
ken, die iedereen kan doen. 

De cursus vereist geen voor-
kennis. Als je meedoet, zorg 
dan wel dat je gemakkelijk zit-
tende kleding aan hebt. 

In de Pauwehof wordt aange-
vangen op maandagmiddag 2 
maart om 13.30 uur, op de loca-
tie Achterweg 19, Heemstede. 

Voor meer informatie:
De Pauwehof, 023- 5286022 / 
5288510, pauwehof@welzijn-
ouderenheemstede.nl.  
www.welzijnouderenheemste-
de.nl.

Ook ondernemers mogen meedenken 
Denk mee over de Haven van Heemstede
Heemstede - De gemeen-
te Heemstede inventariseert via 
de website de wensen en ideeën 
voor de Haven van Heemstede, 
het havengebied aan de Heem-
steedse Dreef. De resultaten 
worden verwerkt in de visie op 
de Haven die dit voorjaar wordt 
opgesteld. Deze visie schetst 
hoe het gebied er in de toekomst 
zou kunnen uit zien. 
De gemeente wil graag aan de 
slag met de inrichting van de 

Haven. Of de plannen ook daad-
werkelijk kunnen worden uitge-
voerd, is afhankelijk van de fi-
nanciële mogelijkheden. Ook 
ondernemers zijn van harte uit-
genodigd om mee te denken en 
ideeën aan te leveren!
Wensen en ideeën zijn tot en 
met 31 maart via www.heemste-
de.nl/haven aan te dragen. On-
der degenen die reageren wordt 
een rondvaart voor twee perso-
nen verloot. 

Website
Via www.heemstede.nl/haven 
verzamelt de gemeente de 
wensen en ideeën van omwo-
nenden, inwoners, gebruikers, 
(watersport)verenigingen en 
andere geïnteresseerden.
Ook hoopt de gemeente  op re-
acties van geïnteresseerde on-
dernemers. Op basis van alle re-
acties maakt de gemeente keu-
zes, die worden verwerkt in de 
visie. Deze visie wordt vervol-
gens besproken in de gemeen-
teraad.
Dan hoopt de gemeente ook 
meer duidelijkheid te hebben 
over de financiële haalbaarheid 
van de plannen. 

Tijd voor een visie op de 
Haven van Heemstede
Het college van B&W en de ge-
meenteraad van Heemstede vin-
den dit hét moment om  een vi-
sie voor de haven te maken, nu 
duidelijk is wat de plannen voor  
het bouwplan Havendreef (het 
gebied ten noorden van de Ha-
venstraat-oost) inhouden. Zij 
zien de heringerichte Haven als 
een kans om  economie, recrea-
tie en toerisme in Heemstede te 
versterken. 

Levenskunst bij verlies
Regio – Ineke Smit Uitvaartverzorging organi-
seert samen met ds. Egbert de Lint een lezin-
gencyclus met het thema ‘Levenskunst bij ver-
lies’. Drs. Carine Kappeyne van de Coppello 
houdt in dit verband een lezing over kinderen en 
jongeren in rouw. Kinderen en jongeren rouwen 
even krachtig als volwassenen. Er zijn echter wel 
verschillen tussen volwassenen en kinde-

ren. Kinderen uiten hun gedachten en gevoe-
lens vaak op een andere manier dan volwasse-
nen. Hoe ga je als ouders en verzorgers om met 
kinderen in rouw? 

Na de pauze is er ruimte voor vragen. Deze lezing 
vindt plaats op maandag 16 februari, 20.00 uur. 
Locatie: Oosterkerk, Zomerkade 165 in Haarlem.
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Heemstede - Met een zwaar 
bevochten 3e plaats in Breda 
(‘Lotto Mastboscross’ op 1 fe-
bruari 2015) heeft Merel van 
der Marel uit Heemstede de 3e 
plaats veilig gesteld in de Ne-
derlandse cross competitie. De 
Mastbosscross was de laatste in 
de serie van 4 crosswedstrijden 
verspreid over het land. Een ster-
ke competitie die tot het eind toe 
vol spanning zat. Het loodzware 
parcours over 3795m met heel 
veel modder en plassen waarin 
je tot de enkels wegzakte, maak-
te het voor de atleten een ware 
beproeving en uitputtingsslag.

Direct na het startschot werd er 
door Kristel van den Berg (AV 
Energie Barendrecht) tempo 
gemaakt en werden door haar 
verwoede pogingen onderno-
men weg te lopen uit de kop-
groep. Alle pogingen ten spijt, 
beten de favorieten uit het klas-
sement zich vast in haar en 
gaven haar geen meter cadeau. 
Pas in de laatste 500 meter, over 
het smalle bospad vol boom-
stronken en diepe moddergeu-
len, vond er een schifting plaats 
en tekende zich af wie er met 
eremetaal vandoor zou gaan. 
Jasmijn Lau (Ciko `66 Arnhem) 
had de langste adem en won uit-
eindelijk de race in 13.42 minu-
ten, voor Jasmijn Bakker 13.49 
minuten (Triathlon Amersfoort) 

en Merel van der Marel: 13.56 
minuten. Na het optellen van 
scores, alle behaalde resulta-
ten, bleek dit ook de einduitslag 
te zijn van het Nederlands cross-
kampioenschap meisjes junioren 
B (2014-2015). Op 1 maart staat 
voor 3e jaars Hageveld scholie-
re Merel nu nog het NK indoor 
1500 meter (Apeldoorn) op het 
programma.       
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Heemstede - De wedstrijd-
zwemmers van HPC Heemste-
de hebben de derde competi-
tieronde in het zwembad van  
De Meeuwen in Diemen ge-
zwommen. Ondanks dat er am-
per plaats was voor alle zwem-
mers, laat staan het publiek, ging 
de Heemsteedse ploeg goed van 
start. Het herenteam bestaan-
de uit David van Groen, Jens 
van der Sman, Michael van Dam 
en Martijn Braspenning won de 
eerste estafette met overmacht 
en de heren tikten aan met een 
voorsprong van 17 seconden op 
de andere teams. Estafettepun-
ten tellen dubbel en dan is het 

altijd extra fijn als deze goed ge-
zwommen worden. Gedurende 
de wedstrijd ging er 78 keer een 
HPC-zwemmer van start en ein-
digden 38 races in een persoon-
lijk record en dat is een mooie 
score. Nadine Dolfing, Laura 
Hartman en Sam van Groen wis-
ten hun beste tijd met 6 secon-
den te verbeteren op resp. de 50 
meter rugslag, 100 meter rugslag 
en 100 meter wisselslag. Op de-
ze laatste afstand zwom Femke 
van der Veen maar liefst 18 se-
conden sneller dan dat ze ooit 
op deze afstand had gezwom-
men! Er werden 4 gouden, 5 zil-
veren en 4 bronzen medailles 

gewonnen door Roos Ravesteijn, 
David van Groen (2x), Mar-
nix Bregman, Michael van Dam 
(2x), Laura Hartman, Sam van 
Groen (2x), Lorenzo de Meij, Ni-
na Schoonbeek en Carmen Me-
ijer (2x). Coaches Luisa Gracía 
Montoya, Marco Blokpoel en Ed 
Dekker waren zeer tevreden over 
de prestaties, maar vonden het 
jammer dat er ook een flink aan-
tal van de jongste en beginnen-
de zwemmers gediskwalificeerd 
was vanwege niet goed uitge-
voerde keerpunten op de rug-
slag. Dit zijn de meest moeilijke 
keerpunten van allemaal. Trainer 
Ed Dekker heeft al aangekon-
digd dat er juist op deze keer-
punten veel getraind zal worden 
in de aankomende periode.

Zwemmen
Derde competitieronde HPC

Derde plek voor Merel
Merel pakt brons in Breda 
op loodzwaar parcours

Links Merel van der Marel.

Heemstede - “Ruim de helft haalt de be-
weegnorm niet. Daarbij staat slechts 35 % 
dagelijks soepel op uit bed en heeft bijna 
twee derde gewrichtsklachten”(Bron: ge-
zondheidsnet.nl 11 augustus 2014).

“Het is niet echt goed gesteld met onze gezond-
heid”, aldus Fit4lady-eigenaresse Liselot van de 
Langerijt. “Toen wij dit zagen hebben we direct 
de koppen bijeen gestoken en een actie be-
dacht die het vrouwen veel gemakkelijker moet 
maken om te starten met sporten. Niet met-
een een langlopend contract, niet naar binnen 
halen en aan hun lot overlaten, maar een pro-
gramma waarin ze binnen een maand ervaren 
wat regelmatig bewegen voor hen kan doen. 
En dat is: zich fitter, sterker voelen. En zo meer 
waardering voor zichzelf te krijgen.”

De Fit op Weg Maand
Tot en met 28 februari 2015 kunnen vrouwen 
instromen in de Fit op Weg Maand en op een 
ontspannen en eenvoudige manier werken aan 
een fit lijf en fitte geest. Deze maand is geschikt 
voor elke vrouw die wil ervaren welk effect onze 
30 minuten-fitnesstraining op haar conditie en 
gezondheid heeft.” 

De Fit op Weg-maand begint met een intake-
gesprek en een eerste training. Vervolgens train 

je gedurende een maand bij Fit4lady en sluit je 
af met een meting en advies voor de toekomst. 
De deelneemsters trainen twee keer per week 
(vaker mag), een halfuur per keer, op het 
moment dat het hen schikt, onder begeleiding 
van professionele fitnesstrainsters. 

Dit programma is geschikt voor elke vrouw die 
haar conditie wil verbeteren en lekker fit wil 
worden.
De kosten voor de intake, de metingen, het ad-
vies en het trainingsprogramma zijn 42,95 eu-
ro. De actie geldt t/m zaterdag 28 februari 2015. 
Aanmelden kan via www.fitopweg.nl.

Door vrouwen, voor vrouwen
Fit4lady heeft op dit moment 15 clubs in Neder-
land. Fit4lady is de grootste Nederlandse fitnes-
sketen voor vrouwen.  In Heemstede is Fit4lady 
gevestigd aan de Raadhuisstraat 53A.

Een plek om te sporten, waar ze jouw gezicht 
kennen en waar je begeleiding op maat krijgt, 
zonder een afspraak te hoeven maken. Waar 
het gewoon leuk is om te trainen, ook als je 
geen liefhebber bent van fitness. Het program-
ma werkt aan een slanker postuur en aan een 
betere conditie.
Bij Fit4lady is het plezierig trainen, zonder strak-
ke pakjes en spiegels. 

Heemstede - Zondag 15 febru-
ari gaat Omar Montana de twee-
de editie van het Heemstede 1 vs 
1 Toernooi organiseren bij RCH 
voor jongens uit de categorie F, 
E en D en voor elke categorie 
kunnen zich maximaal 16 spelers 
aanmelden. Alle spelers uit een 
categorie zullen uiteraard tegen 
spelers spelen uit de dezelfde 
categorie. De wedstrijden vinden 
plaats op een veld van 10 bij 10m 
en iedere wedstrijd zal ander 
halve minuut duren, met uit- 
zondering van de finales. Die 
zullen tweemaal twee minuten 
duren.

Tijden van aanvang
F categorie: De aanvang voor de 
voetballers uit de F categorie is 
om 09.15 uur. Het 1vs1 toernooi 
begint voor hen om 09.30 uur en 
zal ongeveer duren tot 10.45 uur.
E categorie: De aanvang voor de 
voetballers uit de E categorie is 
om 11.15 uur. Het 1vs1 toernooi 
begint voor hen om 11.30 uur en 
zal ongeveer duren tot 12.45 uur.
D categorie: De aanvang voor de 
voetballers uit de D categorie is 
om 13.15 uur. Het 1vs1 toernooi 
begint voor hen om 13.30 uur en 
zal ongeveer duren tot 14.45 uur.

Als prijs voor de winnaar van el-
ke categorie worden er twee 
kaartjes voor de wedstrijd Ajax-
FC Twente beschikbaar gesteld, 
dat diezelfde middag om 16.45 
uur nog gespeeld wordt.

Inschrijven
Inschrijven kan tot 14 februa-
ri. Bij de inschrijving vragen wij 
een eenmalig bedrag van 10,- 
euro aan inschrijfkosten en kan 
betaald worden bij aanvang van 
het 1vs1 toernooi.

Voor meer informatie kijk op 
www.rch-voetbal.nl.

Kaartjes  voor AJAX-FC Twente 
bij RCH in Heemstede‘Starten met sporten moet veel 

toegankelijker worden voor iedereen’
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De Glipperbrug, zoals de brug al zelf zegt. Als makers worden ge-
noemd Theo van Rijn, Mari Andriessen of Hendrik van den Eijnde. Over 
de laatste twee heb ik het al eerder gehad, en Theo van Rijn, geboren 
in Breda en overleden in Haarlem was een bekend beeldhouwer (1884 
– 1954). Hij maakte onder meer het verzetsmonument in Haarlem-
Noord en een sculptuur voor de Algemene Begraafplaats in Haarlem.
De brug is van 1933 en is in zijn geheel provinciaal monument.
Remco van den Berg   

KUNST HEEMSTEDE

in

Jazz in Zandvoort:
Frits Landesbergen

Regio - Zondag 8 februari, 14.30 
uur, treedt de bekende vibra-
fonist Frits Landesbergen op 
in ‘Jazz in Zandvoort’. Hij is te 
gast in Theater de Krocht, Grote 
Krocht 41 te Zandvoort. De aan-
vang 14.30 uur en de toegang 
bedraagt 15.- euro. Een passe-
partout kost 40,- euro.
Voor het 13e seizoen organi-
seert de Stichting Jazz in Zand-
voort jazzconcerten die een 

groot publiek weten te bereiken. 
Frits Landesbergen wordt zon-
dag begeleid door pianist Jean 
Louis van Dam, slagwerker Erik 
Kooger en contrabassist Eric 
Timmermans.
Landesbergen wordt al decen-
nialang beschouwd als de aller-
beste vibrafonist van Nederland. 
Hij studeerde in 1985 cum lau-
de af aan het Amsterdams Con-
servatorium, won in hetzelfde 
jaar de Pall Mall Award en heeft 
over de gehele wereld opgetre-
den. Sinds een aantal jaren is hij 
ook de vaste slagwerker van het 
Europese Monty Alexander Trio.
Reserveren kan door te bel-
len naar 023-5310631 of via de 
websites www.jazzinzandvoort.
nl en www.facebook.com/jazzin-
zandvoort.
Voor 8,50 euro extra kunt u na 
afloop gezellig blijven eten. Op 
het menu staat ditmaal boe-
renkool met worst en een des-
sert. Reserveren is voor het eten 
noodzakelijk.

‘Kans overlijden groot bij 
bloeding na dotterbehandeling’
Regio - ,,Bij een bloeding even 
na een dotterbehandeling is de 
kans op overlijden groot. Wan-
neer een patiënt de bloeding 
overleeft, is het risico op sterf-
te gelijk aan dat van mensen die 
geen bloeding gehad hebben.” 
Dit stelt Kikkert in zijn proef-
schrift over het risico op bloe-
ding na een dotterbehande-
ling. Uit oude studies bleek een 
verband tussen bloedingen en 
sterfte lang nadat de bloeding 
was voorgevallen. Dit proef-

schrift breekt met die gangbare 
opvatting.
Lees verder op:
www.lijfengezondheid.nl.

Tapas en wijntje voor je Valentijntje
Tante Bep: de gezellige 
huiskamer van Heemstede
Heemstede – Heel Heemstede 
weet inmiddels restaurant Tan-
te Bep te vinden van Barry en 
Leslie de Boer. Niet zo verwon-
derlijk, want het restaurant is 
een van de gezelligste huiska-
mers van Heemstede om te ver-
pozen. Voor tapas, lunch of high 
tea. In de gezellige zithoek bij 
de haard, waar Leslie nog wat 
kaarsjes aansteekt, vindt het in-
terview plaats. Alles is nu klaar 
om te beppen…
Links hangen allerlei fotootjes 
van ‘tante Beppen’ aan de wand, 
die gasten speciaal  voor hen 
meebrachten. Barry de Boer: 
“Naast een goede keuken is de 
inrichting een sterk punt van 
ons restaurant. Leslie heeft daar 
goed oog voor en verandert hier 
en daar wat om de sfeer te ver-
hogen. Zij geeft onze gasten juist 
dat beetje extra. Ze is een uitste-
kende en servicegerichte gast-
vrouw. Ze verwelkomt je bij bin-
nenkomst en neemt de jassen 
aan. Op dit moment wordt het 
pleintje voor ons verbouwd waar 
we ’s zomers het terras hebben. 

Daarbij wordt de opstap bij de 
ingang ook verkleind. Dit maakt 
ons restaurant toegankelijker 
voor minder validen. Maar dat 
was het restaurant al: ondanks 
de knusheid is ons restaurant 
goed toegankelijk voor deze 
groep.” Leslie vult aan: “Heem-
stede is echt een gezellig dorp 
en de mond-tot-mondreclame 
gaat hier snel. Het verschil met 
Haarlem is dat het hier wat dorp-
ser is en dat maakt het allemaal 
wat persoonlijker. En dat maakt 
het zo leuk om onze gasten in 
de watten te leggen.” Bij Tante 
Bep kun je terecht voor een keur 
aan gerechten. Geopend voor de 
lunch, borrel en diner. Eind ja-
nuari presenteerde het echtpaar 
een nieuwe tapaskaart. Buiten 
deze tapaskaart brengt het res-
taurant ook een keer in de zeven 
weken een wisselkaart die meer 
seizoengericht is. Barry: “Zo 
hadden we tot oud en nieuw een 
wisselkaart met tapas op basis 
van wild. Op deze manier weten 
we onze gasten steeds weer te 
verrassen en kun je veel afwis-

seling in de gerechten brengen.” 
Leslie: “Binnenkort is het Valen-
tijnsdag en dan gaan we ook he-
lemaal los. Tante Bep is dan vol-
ledig in het teken van de liefde 
en zal vele harten veroveren. We 
hebben dan voor iedere ‘Valen-
tijn’ een leuke verrassing. Het is 
raadzaam om dan te reserveren.  
We zijn echt een familiebedrijfje: 
iedereen uit ons gezin draagt zijn 
of haar steentje bij. Onze doch-
ter Charlotte is hier kokkin en 
gaat live liefdesballads zingen. 
Ze wordt begeleid door Sander 
op de gitaar. Charlotte is overi-
gens geen onbekende voor Ne-
derland: zij bracht het in 2011 tot 
de halve finale van “Holland got 
talent’.” “Ik wil zelf graag door-
gaan in de showbusiness”, ver-
telt Charlotte trots. “Mijn stijl en 
stem neigt een beetje naar zan-
geres Adèle.”  En onze zoon Ju-
lius is allround: hij zorgt voor de 
menukaart, staat af en toe in 
de keuken en adviseert de gas-
ten in wijn. Kortom: voor ieder 
wat wils. Restaurant Tante Bep, 
Raadhuisstraat 58 in Heemstede. 
Tel. 023-5476633, e-mail: info@
tante-bep.nl.
Meer info: www.tante-bep.nl en 
Facebook.
Bart Jonker

Iedereen kan 
zingen....
Heemstede – Ieder kan zingen. 
Dat klinkt heel eenvoudig en dat 
is het ook, maar er zit vaak van 
alles in de weg. Je houdt je in, 
omdat je vindt dat jij niet kan zin-
gen. Of omdat je denkt dat het 
niet mooi genoeg is. Veel men-
sen voelen ook druk in hun 
keel, zijn bang om zich te force-
ren. En dat is jammer, want zin-
gen is heerlijk. Volgende week 
start zangeres Yvonne Weijers 
met een nieuwe serie ‘Levens-
lied’. De stembevrijding nodigt 

je uit om vrijuit te durven zingen 
met jouw eigen geluid. Zonder 
te hoeven presteren. Zingen zo-
als je bent op dat ene moment, 
met je schroom en ongemak en 

met je kracht. De cursist doet 
zang- en meditatieve zangoefe-
ningen waardoor je je natuurlijke 
moeiteloze stem kunt gaat voe-
len. Ook wordt geïmproviseerd: 
1 noot of klank kan al genoeg 
zijn. Er worden Nederlandse 
levensliederen gezongen, uit 
volle borst. 
Stembevrijdingskoor Levenslied 
is gestart op 1 februari op maan-
dagavond en dinsdagmiddag. Er 
zijn 10 bijeenkomsten, 1x per 2 
weken, de laatste is op 8 of 9 ju-
ni. Voor de maandagavond zijn 
nog 3 plaatsen, op de dinsdag-
middag is meer plaats.
Kijk voor info op www.yvonne-
weijers.nl Tel. 06-52418155.

Tante Bep: een echt
familiebedrijfje.
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Woensdag 4 februari
t/m 13 februari
Expositie van cursisten van 
Chris van Lieshout (teke-
nen en schilderen) en Jac-
queline Emmens (expres-
sief schilderen) bij Casca, 
activiteitencentrum de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Van maandag t/m 
vrijdag van 9.00-12.00 uur en 
van 13.00-17.00 uur). 

Woensdag 4 februari
t/m 2 april
Foto’s van Edith Lamber-
mon, tentoongesteld in Cas-
ca de Luifel, Herenweg 96 te 
Heemstede. Gratis te bezich-
tigen.
Info: www.edithlambermon.nl.

Donderdag 5 februari
t/m 15 februari

Kleurrijk werk van de 
Heemsteedse beeldend 
kunstenaar Griet Halberts-
ma in de Waag, Spaarne 30 
t Haarlem. (openingstijden: 
13.00 – 17.00 uur) Feestelij-
ke opening zondag 1 februa-
ri om 16.00 uur door haar col-
lega: de Groningse beeldend 
kunstenaar Mieke Clement. 
Zie ook www.griethalbertsma.
nl; www.kzod.nl en www.face-
book.com/kunst.zijonsdoel.

Vrijdag 6 februari
Rosefi re, combi van Vloei-
mans, Kross, Fondse en 
Matangi. Liederen met tek-
sten van dichters over de
hele wereld. Aanvang 20.15 
uur. Entree: 20,00 euro. Kaar-
ten via www.podiaheemstede.
nl of aan de kassa van Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op werkdagen 
tussen 9.00 en 12.00 uur of 
voorafgaand aan de voorstel-
ling.

Haarlemse Oratoriumkoor 
Kennemerland brengt de 
Messiah van Händel in de 
Philharmonie te Haarlem. 
Aanvang 19.30 uur.
Kaarten oa via: www.orato-
riumkoorkennemerland.nl à 

30 euro, bij de kassa van de
Philharmonie 35 euro. Jonge-
ren betalen 17,50 euro.

Trefpuntcafé in Benne-
broek, Akonietenplein 1. Dit-
maal te gast kinderarts Erica 
de Vries. Thema: kindermis-
bruik. Toegang gratis, deuren 
open om 20.00 uur.

Vrijdag 6 februari
t/m 3 maart

Foto-expositie van Ray-
mond Borghardt in Benne-
broek met thema’s als Het 
zuiden, zwart-wit, Elswout 
en religie.
Locatie: voormalig gemeen-
tehuis van Bennebroek, Ben-
nebroekerlaan 5, Bennebroek. 
Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag van 8.30–12.30 
uur en woensdagmiddag van 
13.30- 16.30 uur.

Zaterdag 7 februari
en 8 februari

Optreden Heemsteedse 
zangeres Yvonne Weijers, 
met Evert Scholten, tijdens 
Geluksroute Haarlem in ca-
fé Het Kantoor, Gierstraat 78 
Haarlem. 15.00-18.00 uur.
Info: www.yvonneweijers.nl.

Zondag 8 februari
Lezing over de tweeling 
Dorhout Mees, die woonde 
in huis Leyduin van 1921-
1939. Kleinzoon van de tuin-
baas destijds, Gert de Kruif, 
vertelt over hun kwajongens-
streken. Zaal open: 14.00 uur. 
Kosten lezing: 7,50 euro /

AgendA beschermers 6,- euro.
Aanmelden bij Landschap 
Noord-Holland via www.
gaatumee.nl of via telefoon-
nummer 088-0064455.

Aandacht voor Kunstvesper 
in de Oude kerk, Wilhelmina-
plein, Heemstede. Stilstaan bij 
kunstwerk van José van Waar-
de. Daaromheen klinken be-
zinnende, liturgische teksten 
en muziek. In het midden van 
de vesper is er verstilling en 
aandacht. Ieder welkom.
Van 17.00 tot 17.45 uur, toe-
gang gratis.

Combo ‘Jazz goes on’ in ca-
fé de 1e Aanleg, aanvang 

17.30 uur. Genieten met de 
hoofdletter G. Locatie: Raad-
huisstraat 103.

Jazz in Zandvoort met een 
optreden van vibrafonist 
Frits Landesbergen, bege-
leiding pianist Jean Louis van 
Dam, slagwerker Erik Kooger 
en contrabasist Eric Timmer-
mans. Theater de Krocht,
Grote Krocht 41 in Zandvoort. 
Aanvang 14.30 uur. Entree: 
15,- euro. Blijven eten na af-
loop kan voor 8,50 extra.
Reserveringen: www.jazzin-
zandvoort.nl, info@jazzin-
zandvoort.nl, 023 531 0631.

In Oude Slot, interactie-
ve familievoorstelling Vlieg 
met me mee… Aanvang: 15 
uur. Entree: 16,- euro/kinde-
ren: 7,50 euro.
Kaarten via www.podiaheem-
stede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op werkda-
gen tussen 9.00 en 12.00 uur 
of voorafgaand aan de voor-
stelling.

Woensdag 11 februari
Expositie werk van Cu-
baanse kunstenaar Car-
los Casas in samenwerking 
met Gallery Odyssey.
Opening om 16.00 uur, door 
wethouder Kuiper.

Plaats: burgerzaal Raadhuis 
Heemstede. Een expositie vol 
kunstwerken met een ecolo-
gisch concept en een unieke 
stijl. Kleurrijk, surrealistisch, 
eclectisch en met veel sym-
boliek. 
www.galleryodyssey.com

Vrijdag 13 februari
Voorstelling Spinvis, ‘Al-
les is muziek’ in Theater de 
Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. Met multi-instrumenta-
liste Saartje van Camp.  Aanv. 
20.15 uur. Kaarten via www.
podiaheemstede.nl of aan de 
kassa van de Luifel of vooraf-
gaand aan de voorstelling. 

Zondag 15 februari 
In de serie Theeconcer-
ten deze keer: Klezmer-
muziek van het ensemble 
Rozjinkes in de Oude Kerk 
Heemstede. Aanvang 15.00 
uur. Wilhelminaplein, toegang
gratis met deurcollecte. Na af-
loop: thee, koffi e en gebak in 
de naastgelegen Pauwehof.

Ensemble ‘Rosefi re’ in de Oude Kerk

Tania Kross: “Ik doe alleen maar 
dingen die ik leuk vind”
Heemstede – Op 6 februa-
ri treedt het ensemble ‘Rose-
fi re’ op in de Oude Kerk, dat de 
composities van Martin Fondse 
ten gehore brengt. Rosefi re be-
staat uit trompettist Eric Vloei-
mans, mezzosopraan Tania Kross 
en het Matangi Quartet, met vi-
olisten Maria-Paula Majoor en 
Daniel Torrico Menacho, altvio-
list Karsten Kleijer en cellist Arno 
van der Vuurst. Is Rosefi re is dan 
een gelegenheidsensemble? Ei-
genlijk niet, Rosefi re is een ‘blij-
vertje’ met stuk voor stuk topmu-
zikanten die het heerlijk vinden 
om met elkaar op te treden.  Ta-
nia Kross, zelf wereldvermaard 
en betreedster van menig inter-
nationaal concertpodium, vertelt 
hierover.
“Rosefi re is zo’n samenkomst die 
voortkwam uit verschillende pro-
jecten. Componist Martin Fond-
se heb ik in 2000 leren kennen 
tijdens de Nederlandse Muziek-
dagen in het Concertgebouw 
van Amsterdam. Hij had daar 
speciaal een prachtig nummer 
voor me gecomponeerd. Met 
Eric Vloeimans en het Matan-
gi Quartet wilden we iets moois 
maken. We zijn allemaal solisten, 
maar goed op elkaar ingespeeld 
en hebben elkaar ook sociaal 
gevonden. Er heerst een goe-

de vibe tussen ons.  Gezamen-
lijk optreden voelt voor ons als 
een avondje uit waar publiek bij 
is. Het is altijd feest: we genieten 
echt muzikaal van elkaar. Dit kan 
ook omdat iedereen hetzelfde 
muzikale niveau heeft. De com-
posities van Martin Fondse spre-
ken van toegankelijkheid  met 
een hoog schoonheidsniveau: 
schoonheid en bewustzijn ko-
men tezamen. In Rosefi re komt 
ook de eerste compositie die 
Martin voor mij schreef voorbij, 
met de tekst van de Zuid-Ame-
rikaanse dichter Pablo Neruda. 
Martin Fondse woont in Brazilië, 
dus deze inspiratie hoor je ook 

terug in zijn werk. Zijn composi-
ties spreken. Tijdens onze tour-
nee merken we ook hoe verras-
send het publiek reageert: er is 
een fi jne interactie. Mijn stem 
produceert een soort ‘koperge-
luid’, perfect afgestemd op de 
trompet van Eric Vloeimans. Als 
we uni-solo spelen is het bijna 
hetzelfde: je kunt bijna niet on-
derscheiden of het de trompet of 
de zang is. Ik ben zowel professi-
oneel als privé een echt familie-
mens. In de eerste plaats ben ik 
moeder voor mijn drie kinderen. 
Daarom treed ik graag wat dich-
ter bij huis op, zodat ik naar huis 
terug kan rijden en kan ontbij-
ten met mijn gezin. Ik doe alleen 
maar dingen die ik leuk vind.  Zo 
ga ik in het Concertgebouw  de 
opera ‘Julius Ceasar’ van Händel 
4,5 uur integraal uitvoeren. En 
in Carré ga ik samen met Eva-
Maria Westbroek het Requi-
em van Verdi uitvoeren. Zij is 
een groot talent. Wat dat betreft 
heeft Nederland topartiesten en 
toppodia”, aldus Tania Kross.  

Rosefi re in de Oude Kerk, aan-
vang 20.15 uur. Kaarten 20,- eu-
ro via www.podiaheemstede.nl, 
aan de kassa van de Luifel of 
voorafgaand aan de voorstelling.
Bart Jonker
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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 (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.

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

Verkiezingen 
18 maart

In deze uitgave:
- Doe mee aan burgernet!
- Raadsbesluiten
- Omgevingsvergunningen

Denk mee over de Haven van Heemstede
De gemeente Heemstede inventariseert via 
de website de wensen en ideeën voor de 
Haven van Heemstede, het havengebied aan 
de Heemsteedse Dreef. De resultaten worden 
verwerkt in de visie op de Haven die dit jaar 
wordt opgesteld. Deze visie schetst hoe het 
gebied er in de toekomst uit zou kunnen zien. 
De gemeente wil graag aan de slag met de 
inrichting van de Haven. 

Of de plannen ook daadwerkelijk kunnen worden 
uitgevoerd, is afhankelijk van de financiële 
mogelijkheden. Ook ondernemers zijn van harte 
uitgenodigd om mee te denken en ideeën aan te 
leveren! Ideeën en wensen kunt u tot en met 31 
maart a.s. via www.heemstede.nl/haven aandragen. 
Onder degenen die reageren wordt een rondvaart 
voor twee personen verloot. 

Website
Via www.heemstede.nl/haven verzamelen we de 
wensen en ideeën van omwonenden, inwoners, 
gebruikers, (watersport)verenigingen en andere 
geïnteresseerden. Ook hopen we op reacties van 
geïnteresseerde ondernemers. Op basis van alle 
reacties maken wij keuzes, die worden verwerkt in 

Koop een kleine grijze rolemmer en betaal voortaan minder afvalstoffenheffing

Omruilactie grijze rolemmers Heemstede
Heemstedenaren scheiden hun afval steeds 
beter. Veel huishoudens merken dat door 
goede afvalscheiding de hoeveelheid restafval 
in de grijze rolemmer steeds kleiner wordt. 
Zo klein dat u wellicht genoeg heeft aan het 
gebruik van een kleine grijze rolemmer.

In Heemstede is de grijze rolemmer uw persoonlijke 
eigendom. U kunt nu tijdelijk met korting uw 
grote rolemmer (240 liter) omruilen voor een 
kleine rolemmer (140 liter), zodat u per jaar ook het 
laagste tarief afvalstoffenheffing betaalt. Tot 1 april 
kost de aanschaf van een kleine grijze rolemmer 
u € 25. Normaal betaalt u hiervoor € 48,81. Door 
de wisseling van een grote naar een kleine grijze 
rolemmer bespaart u ook nog eens € 50,52 per jaar 
aan afvalstoffenheffing (op basis van het tarief 2015).

Hoe werkt het?
Als u van deze actie gebruik wil maken, 
meldt u zich dan voor 1 april 2015 aan bij de 
afdeling Publieksinformatie van Meerlanden 

Vrijdag 6 februari
Binnenlopen bij de burgemeester

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 6 februari 
2015 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.

via telefoonnummer 0297-381717. Zij 
bespreken met u de manier van omruilen en de 
betalingsmogelijkheden. Meerlanden haalt de oude 
grote rolemmer op en levert de nieuwe kleine bij u 
af. De nieuwe grijze rolemmer wordt afgeleverd met 
de benodigde roze adressticker voor 2015.
Deze omruilactie loopt tot 1 april 2015 en geldt met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015.
De korting op de afvalstoffenheffing wordt per 
kalendermaand verrekend (half maart omruilen = 
vanaf 1 april lage afvalstoffenheffing).

de visie. Deze visie wordt vervolgens besproken 
in de gemeenteraad. Dan hopen we ook meer 
duidelijkheid te hebben over de financiële 
haalbaarheid van de plannen. 

Het college van B&W en de gemeenteraad van 
Heemstede vinden dit hét moment om een visie 
voor de haven te maken, nu duidelijk is wat de 
plannen voor het bouwplan Havendreef (het gebied 
ten noorden van de Havenstraat-oost) inhouden. 
Zij zien de heringerichte Haven als een kans om 
economie, recreatie en toerisme in Heemstede te 
versterken. 



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
- Jan van Goyenstraat 2, het plaatsen van een 

terras aan voorzijde, dossiernummer 19232
Het gaat hier om een al bestaand terras aan 
de voorkant op de openbare weg. Volgens het 
bestemmingsplan is een terras hier niet toegestaan. 
Per 1 november 2014 is de regelgeving zo 
aangepast dat een omgevingsvergunning voor 
een terras nu met een reguliere (eenvoudige) 
procedure kan worden verleend. Waar aanvankelijk 
het voornemen bestond de raad voor te stellen het 
bestemmingsplan aan te passen, is het nu efficiënter 
het terras toch met een omgevingsvergunning te 
legaliseren. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning
 afwijken bestemmingsplan
Hierbij maken wij het voornemen bekend de 
vergunning te verlenen en hiermee af te wijken 
van het bestemmingsplan ten behoeve van het 
al in gebruik zijnde terras. Op grond van artikel 
4:8 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden van donderdag 5 februari 
2015 tot en met woensdag 4 maart 2015 
zienswijzen indienen betreffende dit voornemen. 
Als u de aanvraag wilt inzien kunt u contact 
opnemen met de heer M. Jansen van de afdeling 
Bouw- en Woningtoezicht op 023-5485752. Hij kan 
de stukken dan mailen.

Verdagen beslistermijn
De termijn voor het afhandelen van een reguliere 
aanvraag omgevingsvergunning is acht weken. 
Vanwege de termijn voor het indienen van 
zienswijzen, hebben wij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht besloten 
voor deze aanvraag de beslistermijn te verlengen 
met een termijn van 6 weken.

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Johannes Vermeerstraat 2, het kappen van 1 

boom, wabonummer 19070, ontvangen 16 
januari 2015

- Nijverheidsweg 10, het plaatsen van een 
wasstraat, stofzuigplaatsen, open wasplaatsen 
en reclame, wabonummer 19093, ontvangen 19 
januari 2015

- C. Francklaan 47, het kappen van 1 boom, 
wabonummer 19142, ontvangen 19 januari 2015

- Bernard Zweerslaan 81, het kappen van 5 bomen, 
wabonummer 19207, ontvangen 22 januari 2015

- Beethovenlaan 29, het kandelaberen van 1 
boom, wabonummer 19233, ontvangen 22 
januari 2015

Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedures)
- Herenweg 121, 121a, het plaatsen van een 

veranda (nr. 121a), het vervangen van deuren (nr. 
121, 121a), wabonummer 19195, ontvangen 21 
januari 2015 

- Herenweg 121, het renoveren van het 
woonhuis en het wijzigen van de constructie, 
wabonummer 19229, ontvangen 21 januari 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Zomerlaan 29, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 18976, 
ontvangen 13 januari 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)
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen, 
het plan ligt 2 weken ter inzage.
- Einthovenlaan 24, het verhogen van de kap 

t.b.v. een atelierruimte, wabonummer 5558, 
ontvangen 11 november 2015. Het plan ligt 

 2 weken ter inzage en belanghebbenden 
kunnen zienswijzen indienen.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Erasmuslaan 10, het kappen van 1 zweedse 

meelbes, wabonummer 18833, 
 verzonden 29 januari 2015 
- Struyckenlaan 3 het kappen van 1 conifeer en 
 1 kronkelwilg, wabonummer 18998, 
 verzonden 29 januari 2015
- Beelenlaan 4, het kappen van 1 conifeer, 

wabonummer 18999, verzonden 29 januari 2015
- Willem Klooslaan 17, het kappen van 1 lindeboom, 

wabonummer 19001, verzonden 29 januari 2015
- Van Merlenlaan 2, nieuwbouw zorgvilla, 

wabonummer 10628, verzonden 2 februari 2015
- Cruquiusweg 27, het plaatsen van reclame en 

een spandoek, wabonummer 13062, 
 verzonden 29 januari 2015
- Narcissenlaan 19, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 18483, 
verzonden 29 januari 2015

- Alberdingk Thijmlaan 44, het wijzigen van 
de voorgevel en constructieve wijzigingen 
aanbrengen, wabonummer 18006, 

 verzonden 29 januari 2015
- Bernard Zweerslaan 81, het kappen van 
 2 coniferen, wabonummer 19207, 
 verzonden 2 februari 2015
Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Doe mee aan 
Burgernet!
Uitkijken naar verdachten? Meehelpen 
vermisten terug te vinden? Dat kan 
gemakkelijk door mee te doen aan 
Burgernet. Samen maken we het veiliger! 

Burgernet is een telefonisch netwerk van de 
politie, gemeente en burgers. Deelnemers 
aan Burgernet krijgen een bericht via hun 
(vaste of mobiele) telefoon als de politie op 
zoek is naar een verdachte van een misdrijf of 
een vermiste persoon. Ziet u iemand die aan 
het doorgegeven signalement voldoet? Dan 
belt u het gratis Burgernettelefoonnummer, 
dat direct uitkomt in de meldkamer van de 
politie. Samen werken we zo aan veiligheid. 
Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken 
waarbij een duidelijk signalement beschikbaar 
is. Denk bijvoorbeeld aan: inbraken, 
overvallen, vermissingen of doorrijden na een 
ongeval. 

Ga naar burgernet.nl en meld u aan.

Uitschrijvingen basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende persoon per 
09 januari 2015 ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:
- M.A. Pocorni, geboren 07-05-1960, 
 Jan van Goyenstraat 21A

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 persoon per 10 november 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- A.C. de Kater, 15-01-1954, Meijerslaan 348

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).

In onze publicatie van 15 oktober 2014 hebben wij 
de verwijdering aangekondigd van:
- Een witte boot, in de Leidsevaart, ter hoogte van 

ligplaats 36 (Asterkade).

Bovengenoemd vaartuig is op in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 

verwijderd en zal worden aangeboden bij de 
openbare verkoop van vaartuigen door gemeente 
Haarlem. Meer informatie hierover vindt u op 
www.haarlem.nl/openbare-verkoop-van-boten.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Uitgevoerde verwijdering vaartuig Asterkade



Verkiezingen leden Provinciale Staten en Waterschap 
18 maart 2015
Stemmen met een kiezerspas
De burgemeester van Heemstede maakt bekend 
dat het bij de verkiezing van de leden van de 
Provinciale Staten van Noord-Holland op 
woensdag 18 maart 2015 een kiezer is toegestaan 
zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig 
stembureau in de provincie Noord-Holland.

Bij de verkiezing van de leden van waterschap 
hoogheemraadschap van Rijnland, eveneens 
op woensdag 18 maart 2015, is het een kiezer 
toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in 
een willekeurig stembureau binnen het 
hoogheemraadschap van Rijnland.
N.B. Binnen het hoogheemraadschap van 
Rijnland bevinden zich gemeenten met meerdere 
waterschappen binnen de gemeentegrenzen. Het 
betreft de volgende gemeenten: Aalsmeer, Alphen 
aan den Rijn, Amstelveen, Amsterdam, Bodegraven-
Reeuwijk, Gouda, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 
Kaag en Braassem, Leidschendam-Voorburg, 
Nieuwkoop, Velsen, Wassenaar en Zoetermeer. Om in 
een dergelijke gemeente te kunnen stemmen, moet 
u nagaan welke stembureaus in die gemeente door 
het college van burgemeester en wethouders zijn 
aangewezen als stembureau voor de verkiezing van de 
leden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

Schriftelijke aanvraag
1  Bij de Afdeling Publiekszaken van de gemeente 

zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor het 
verzoekschrift om in een willekeurig stembureau 
aan de stemming te mogen deelnemen.

2.  Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien 
reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 13 
maart 2015, door de kiezer zijn ingediend bij 
de burgemeester van de gemeente, waar hij/
zij op maandag 2 februari 2015 als kiezer is 
geregistreerd.

3.  Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het 
de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan 
de stemming te mogen deelnemen.

4.  Bij inwilliging van het verzoek wordt een 
kiezerspas verstrekt.

Mondelinge aanvraag
1  De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de 

stempas, doch uiterlijk op dinsdag 17 maart 

2015, 12.00 uur de stempas over te leggen bij 
Afdeling Publiekszaken van zijn/haar woonplaats 
waar hij/zij op maandag 2 februari 2015 als kiezer 
is geregistreerd.

2.  Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het 
de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan 
de stemming te mogen deelnemen.

3.  Bij inwilliging van het verzoek wordt een 
kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies 
niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u 
naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs 
overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u 
niet stemmen.

Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Heemstede maakt bekend 
dat het bij de verkiezing van de leden van de 
Provinciale Staten van Noord-Holland op 
woensdag 18 maart 2015 een kiezer is toegestaan 
bij volmacht te stemmen.

Bij de verkiezing van de leden van waterschap 
hoogheemraadschap van Rijnland, eveneens 
op woensdag 18 maart 2015, is het een kiezer 
toegestaan bij volmacht te stemmen.
N.B. Binnen het hoogheemraadschap van 
Rijnland bevinden zich gemeenten met meerdere 
waterschappen binnen de gemeentegrenzen. Het 
betreft de volgende gemeenten: Aalsmeer, Alphen 
aan den Rijn, Amstelveen, Amsterdam, Bodegraven-
Reeuwijk, Gouda, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 
Kaag en Braassem, Leidschendam-Voorburg, 
Nieuwkoop, Velsen, Wassenaar en Zoetermeer. |Als u 
iemand in een van deze gemeenten wilt machtigen, 
dan wordt na indiening van uw verzoekschrift 
bij de betreffende gemeente gecontroleerd of de 
gemachtigde woont in het gebied van de gemeente 
dat onder het hoogheemraadschap van Rijnland valt. 
Als dat niet het geval is, wordt uw verzoek afgewezen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

Machtiging door schriftelijke aanvraag 
volmachtbewijs 
1  Bij Afdeling Publiekszaken van de gemeente 

zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor 
het verzoekschrift om bij volmacht te mogen 
stemmen.

2.  Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 
 13 maart 2015 door de kiezer worden ingediend 

bij de burgemeester van de gemeente, waar 
hij/zij op maandag 2 februari 2015 als kiezer is 
geregistreerd.

3.  Het verzoekschrift kan niet worden ingediend 
door de kiezer aan wie al een kiezerspas is 
verstrekt.

4.  Degene, die zich bereid heeft verklaard als 
gemachtigde op te treden, moet op maandag 
2 februari 2015 als kiezer voor verkiezing van de 
leden van het Hoogheemraadschap van Rijnland 
zijn geregistreerd.

5.  Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de 
gemachtigde een volmachtbewijs. 

6. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht 
in te trekken of zelf aan de stemming deel te 
nemen.

Machtiging door overdracht van de stempas of 
kiezerspas
1  De kiezer kan een andere kiezer, die in dezelfde 

gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen 
om voor hem/haar te stemmen.

2.  De kiezer tekent daartoe het formulier dat 
voorkomt op de stempas of kiezerspas en laat de 
kaart door de gemachtigde medeondertekenen.

3.  De kiezer draagt de aldus in een volmachtbewijs 
omgezette stempas of kiezerspas aan de 
gemachtigde over.

4.  Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig 
identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. 
Deze kopie moet de gemachtigde aan de 
voorzitter van het stembureau laten zien.

5.  Het overdragen van de in volmachtbewijs 
omgezette stempas of kiezerspas kan tot en met 
de dag van de stemming.

6.  Een volmacht die is verleend door overdracht 
van de stempas of kiezerspas kan, tot het 
uitbrengen van een stem door de gemachtigde, 
door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten 
per verkiezing aannemen. De volmachtstem dient 
tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Neem voor meer informatie contact op met de 
Afdeling Publiekszaken, Raadhuisplein 1, 
tel.: 023-548 56 47.

Raadsbesluiten 29 januari 2015
Aanwezig waren 21 van 21 raadsleden

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld.

Benoeming leden van de Adviescommissie 
voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede
Vastgesteld met 18 stemmen voor 
en 3 stemmen tegen

Wijziging kapbeleid
Vastgesteld met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen
Voor: HBB, VVD, CDA
Tegen: D66, GL, PvdA

Motie Voor beschermen van de bomen 
van de toekomst
Unaniem aangenomen

Motie maatschappelijke stage
Verworpen met 9 stemmen voor en 12 stemmen tegen
Voor: D66, GL, PvdA
Tegen: HBB, VVD, CDA

Intrekken Verordening incidentele 
subsidie maatschappelijke stage
Vastgesteld met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen
Voor: HBB, VVD, CDA
Tegen: D66, GL en PvdA

Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. 
omgevingsvergunning voor 2 woningen 
Wilhelminaplein 4-6 (Wapen van Heemstede)
Unaniem vastgesteld

Wijziging Verordening Peuterwerk
Unaniem vastgesteld

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Uitgevoerde verwijdering vaartuig Asterkade



Waarnemend burgemeester
Bloemendaal benoemd

De ontstane situatie en de be-
stuurscultuur in de gemeente 
Bloemendaal zijn voor de com-
missaris van de Koning aanlei-
ding om een waarnemend bur-
gemeester te benoemen. Hij 
heeft mevrouw Emmens een ste-
vige opdracht meegegeven. Zij 
moet de oorzaken die ten grond-
slag liggen aan de huidige be-
stuurscultuur in de gemeente 
Bloemendaal verkennen of laten 
verkennen. De resultaten van de 
eerste verkenning zal de waar-
nemend burgemeester rappor-

teren aan de commissaris van 
de Koning in een vertrouwelijk 
ambtsbericht. Daarnaast is haar 
gevraagd een traject gericht op 
verbetering van de bestuurscul-
tuur en de onderlinge bestuurlij-
ke verhoudingen te initiëren. Te-
vens moet zij toezien op een hel-
dere en eenduidige toepassing 
en handhaving van wet- en re-
gelgeving. De waarnemend bur-
gemeester kan zich hierbij laten 
ondersteunen door externe des-
kundigen en/of onderzoekers als 
zij dit nodig acht. Zoals gebrui-

Regio - De commissaris van de Koning in de provincie Noord-
Holland, J.W. (Johan) Remkes, heeft na overleg met de frac-
tievoorzitters van de gemeente Bloemendaal besloten me-
vrouw A. (Aaltje) Emmens-Knol te benoemen tot waarnemend 
burgemeester van de gemeente Bloemendaal. De benoeming 
gaat in op 29 januari 2015. De heer R.T.M. (Ruud) Nederveen 
heeft op 22 januari dit jaar zijn ontslag ingediend als burge-
meester van Bloemendaal.

kelijk zijn de kosten van even-
tuele ondersteuning voor reke-
ning van de gemeente. De com-
missaris van de Koning zal na 
ongeveer zes maanden met de 
fractievoorzitters en het colle-
ge spreken over de voortgang 
van dit proces. De vacature van 
burgemeester zal voorlopig niet 
worden ingevuld.
Mevrouw Emmens is ruim 21 
jaar burgemeester geweest. Na 
de fusie van de voormalige ge-
meenten Akersloot, Limmen en 
Castricum, was zij van 2002 tot 
2011 burgemeester van de ge-
meente Castricum. Daarvoor 
was zij burgemeester van de ge-
meenten Eibergen (1996-2002) 
en Westerbork (1989-1996). Ook 
was zij wethouder in de gemeen-
te Naaldwijk (1986-1989). Zij is 
lid van de PvdA en is 68 jaar. Me-
vrouw Emmens is voorzitter van 
het Overlegorgaan Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland. Zij zal 
deze functie tijdelijk neerleggen 
voor de duur van de waarneming 
in Bloemendaal.

Overlijden Victor Verhoeven 
directeur-bestuurder Pré Wonen
Regio - Na een ernstige ziekte 
is Victor Verhoeven, directeur-
bestuurder van woningcorpo-
ratie Pré Wonen, op 28 janua-
ri 2015 overleden.
Victor Verhoeven vervulde deze 
functie sinds september 2008. 
Victor Verhoeven is 59 jaar ge-
worden. Als directeur-bestuur-
der van Pré Wonen is Victor 
Verhoeven van grote betekenis 
geweest voor de volkshuisves-
ting in de regio Zuid- en Mid-
den-Kennemerland. Het is een 
groot verlies voor Pré Wonen 
en voor de volkshuisvesting in 
de regio.
“We herinneren ons Victor als 
een directeur-bestuurder met 
een warm hart, enorm betrok-
ken en altijd enthousiast, ty-
peert Mimi Rietdijk, voorzitter 
RVC van Pré Wonen hem. Vic-
tor was geïnteresseerd en be-
trokken bij mensen en bij hun 
omstandigheden.”
“Met enorme gedrevenheid 
stimuleerde Victor Verhoeven 
wijkontwikkeling als belangrijk 
doel voor Pré Wonen’, memo-
reert Bob van Zijll, mede direc-
teur-bestuurder van Pré Wo-
nen. ‘Dat deed hij strategisch 
en met een gestructureerde 
en inspirerende aanpak. Hij in-
troduceerde een model om het 
maatschappelijk resultaat tast-

baar te maken en te monito-
ren. Optimale inzet van financi-
ele middelen en personele in-
zet was zijn doel.”
Illustratief hiervoor is Vinci 73 
in Meerwijk, Haarlem. Victor 
Verhoeven wist de teloorgang 
van dit buurthuis om te bui-
gen tot een gevarieerd com-
plex met diverse functies. Hij 
motiveerde samenwerkings-
partners om in te stappen en 
hier gezamenlijk een bijzonde-
re stek van te maken. Waarde-
vol voor de directe omgeving. 
Kansen biedend aan een grote 
groep mensen, die er een zin-
volle taak vinden en hun talen-
ten kunnen ontwikkelen.

Optreden Yvonne Weijers & Evert Scholten 
tijdens ‘Geluksroute Haarlem’

Regio - In 13 Nederlandse 
steden worden Geluksrou-
tes georganiseerd, met groot 
succes.
Zaterdag 7 en zondag 8 fe-
bruari is Haarlem aan de 
beurt. De route bestaat uit 
meer dan 100 gelukspunten 
waar mensen hun geluk wil-
len delen. Muziek, massages, 
workshops voor jong en oud, 
picknick van overvloed. Ieder 
is van harte welkom.

Zangeres Yvonne Weijers en 
gitarist Evert Scholten strij-
ken beide dagen neer in in-
tieme Café Het Kantoor. 
Akoestische latin & jazz om 
lekker naar te luisteren tus-
sen 15.00 en 18.00 uur op 
Gierstraat 78, te Haarlem.

Of www.yvonneweijers.nl
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Help mee padden overzetten
Regio - Paddenwerkgroep Bleek 
en Berg zoekt vrijwilligers die tij-
dens de paddentrek één of meer 
avonden per week een paar uur-
tjes willen helpen met het over-
zetten van padden op en rond de 
Bergweg in Bloemendaal.
Om te voorkomen dat veel dieren 
worden doodgereden, patrouil-
leren wij met zaklantaarns langs 
de weg en helpen de dieren vei-
lig naar de overkant. Wilt u zich 
opgeven, stuur dan een bericht 
met uw contactgegevens en op 
welke avond(en) u kunt helpen 

naar joostvanmarion@hotmail.
com. U wordt ingewerkt door 
ervaren vrijwilligers. De padden-
trek is een jaarlijks terugkerend 
fenomeen waarbij padden (en 
andere amfibieën) van hun win-
terverblijven naar het water trek-
ken om zich voort te planten. Af-
gelopen herfst hebben ze zich 
ingegraven in de grond om de 
winter te overleven.
De paddentrek vindt plaats in de 
periode februari tot en met april 
en duurt tussen de vier en acht 
weken. 

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’.
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