
DE LEUKSTE KRANT 
VAN HEEMSTEDE

5Tel. 023-8200170 www.heemsteder.nl17 februari 2016

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Levinus Tollenaar: familie gezocht
Heemstede - De kunstenaar 
Levinus Tollenaar is de ma-
ker van diverse steenreliëfs 
en wanddecoraties in steen. 
In Haarlem onder meer een 
wanddecoratie in het Coorn-
hertlyceum (1961) en de 
muur van de Bakkerijen van 
Vermaat (1964). In Heem-
stede zijn het siermetsel-
werk op de gevels van Glip-
per Dreef 133-155 en op de 
kopse kant van de huizen-
blokken in de straten daar-
achter van zijn hand. Voor 

een artikel over Levinus Tol-
lenaar in HeerlijkHeden, het 
tijdschrift van de Historische 
Vereniging Heemstede-Ben-
nebroek, zou Wim de Wagt 
graag in contact komen met 
familieleden of (kinderen of 
kleinkinderen) van bekenden 
van Levinus Tollenaar. Moge-
lijk kunnen die hem op het 
spoor zetten naar een fami-
liearchief. Reacties, bij voor-
keur per mail, naar redactie@
hv-hb.nl of eventueel via 023-
5290756.

Oproepje: 

Joris Linssen & Caramba met ‘Stroom’ in De Luifel

”Ontmoeten houdt tevens in 
dat je ophoudt met moeten”
Heemstede  - Op vrijdag 26 
februari treden Joris Linssen 
& Caramba op in Theater de 
Luifel met hun theatershow 
‘Stroom’. Een fantastische 
muzikale bedevaart van Ne-
derland naar België met im-
posante verhalen en prachti-
ge liedjes. 
Joris Linssen: “In onze vo-
rige show ‘Licht’ vertelde ik 
ons verhaal over onze tour-
nee in Mexico, waar ik heb 
getoerd met de band Caram-
ba. We hebben dit met zijn 
vieren beleefd. Dus dacht ik 
eraan om een nieuw avon-
tuur te bedenken. We had-
den al liedjes geschreven 
voor een nieuw album, dat 
de naam ‘Stroom’ meekreeg. 
Die naam was ontstaan om-
dat ik in het tv-programma 
Joris’ Showroom een bijzon-
dere man ontmoette: Henk 
Verkaart. Een echte bohé-
mien van 75 jaar die in een 
levensgevaarlijke stroming 
rivier de Waal overzwom.  Ik 
vroeg hem toen of dat niet 
gevaarlijk was. Hij sprak toen 
de fi losofi sche woorden: “Als 
je met de stroom meegaat, 
dan sta je zelf stil.” Dit vond ik 
zo’n interessant gegeven. Het 
inspireerde mij mateloos om 
allerlei liedjes te gaan schrij-
ven, met thema’s als stroom 
en tegen de stroom ingaan 
en zo. Voordat we de cd gin-
gen opnemen zei onze pro-
ducer: “Eigenlijk zou je deze 
liedjes eerst ergens moeten 

proberen.” We kwamen uit 
op het idee om deze liedjes 
als straatmuzikanten te gaan 
vertolken. Een muzikale be-
devaart waarin we als muzi-
kale pelgrims zonder geld ei-
genlijk tegen de stroom van 
een rivier in gaan lopen. De-
ze ‘pelgrimstocht’ moest ons 
voorzien van eten, drinken en 
onderdak. En we maken al-

lerlei avonturen mee die ons 
inspiratie moeten geven voor 
onze nieuwe show. We vroe-
gen ons af welke rivier ge-
schikt is voor onze bedevaart. 
Tegelijkertijd hadden we ook 
nog eens de wens om in
België te gaan spelen om 
ons repertoire daar onder 
de aandacht te brengen. Via 
Google ben ik gaan zoeken 

naar een beschermheilige 
van reizigers en kwam uit bij 
St. Christoffel. In Roermond 
staat ook de St. Christoffel-
kathedraal. Stroomopwaarts 
langs de Maas in België, be-
vindt zich de St. Christoffel-
kapel in Opgrimbie, met de 
St. Christoffelkerk. Daar wor-
den de automobielen nog in-
gezegend door de priester op 
St. Christoffeldag. Dat vond ik 
een geweldige plek om daar 
naar toe te lopen en zo ge-
schiedde: het leek wel zo be-
doeld. Als je ooit bij de bron 
wilt komen zul je tegen de 
stroom in moeten gaan. Dit 
heb ik in mijn leven altijd ge-
daan. Ik maakte als jonge-
tje punkmuziek en ben la-
ter smartlappen gaan zin-
gen. Dat was de tijd dat An-
dré Hazes als het ware nog 
‘verboden’ was in culturele 
kringen. Je had de ogen van 
mijn vrienden moeten zien 
toen ik vertelde dat ik voor de 
NCRV ging werken. En met 
deze theatershow ‘Stroom’ 
gaan we eigenlijk ook tegen 
de stroom in: in deze tijd lo-
pen veel mensen keihard te 
schoppen en te schelden. 
Wij zoeken de nuances juist 
door prachtige sentimente-
le liedjes te prediken. Heel 
mijn werk houdt eigenlijk het 
ontmoeten in van mensen 
met een verhaal. Maar ‘ont-
moeten’ is op zichzelf ook 
een mooi fi losofi sch woord, 
want dit houdt tevens in dat 
je ophoudt met ‘moeten’. Dit 
vind ik inspirerend en beant-
woordt ook aan een thema 
als tegen de stroom ingaan”, 
aldus Joris Linssen. 
Aanvang: 20.15 uur. Kaarten 
20 euro, via:
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van De Luifel.
Bart Jonker
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de Heemsteder

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 21 februari, aan-
vang 10:00 uur.
Voorganger Ds. M.A. Smal-
brugge, viering Heilig 
Avondmaal

www.adventskerk.com

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 21 februari, 10.00 
uur. 2e Z 40-dagentijd
Terpstra
mmv cantorij
 

www.pknheemstede.nl

We zitten nog steeds aan de 
even kant, vandaag Jan van 
Goyenstraat 20. We heb-
ben het dan vooral over het 
winkelgedeelte. Boven is het 
woongedeelte, al dan niet 
toebehorend aan de diver-
se winkelpanden. Het pand 
uit de jaren 20 is thans een 
parfumerie, die er inmid-
dels 8 jaar zit. Hoewel Hil-
dering Parfumerie al sinds 
1934 bestaat (in Amsterdam 
begonnen) met vestigin-
gen in o.a. Haarlem, Zand-
voort en Schalkwijk, zitten 
ze pas sinds 2008 in de Jan 
van Goyenstraat 20. Daarvoor 
heeft het diverse andere be-
drijfsvestigingen gehad.
Begin jaren 70 zit de Raif-
feisenbank er. Te zien aan 
bouwtekeningen van het 
pand en daarvoor is het een 
bakkerswinkel geweest. In 
de jaren 40 en 50 is het een 

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (11)

zaak geweest van broodfa-
briek Franken, die voor die 
tijd op de Jan van Goyen-
straat 22 was gevestigd, vol-
gens diverse advertenties uit 
die periode. In de jaren 60 
was de winkel een onderdeel 
van Vermaat’s bakkerijen. In 
1975 wordt er geadverteerd 
in het adressenboek van 
Heemstede met Rabobank. 
In 1996 volgt er nog een uit-
breiding van een bijkantoor 
en een fi etsenstalling aan de 
achterkant van het pand. Uit 
die periode is ook de toenfo-
to. In 2005 volgt nog een aan-
vraag voor een fl inke verbou-
wing van de bank, maar die 
is er niet meer van gekomen. 
Het pand heeft toen een on-
geveer 1,5 jaar leeg gestaan. 
Voor Hildering Parfumerie 
zijn intrek kon nemen moest 
nog wel even de oude kluis 
uit de voormalige bank ver-
wijderd worden en dat was 
geen geringe klus. De nu-
foto van Harry Opheikens is 
van februari 2016. 
Mocht u verhalen of informa-
tie over de Jan van Goyen-
straat 16 willen vertellen dan 
kunt u terecht via webmas-
ter@hv-hb.nl (H. Opheikens). 
Beeldmateriaal is ook zeer 
welkom. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 21 februari, 10.00 
uur werelddienst, mevr. 
D. Wilbrink. Thema: mijn 
vriendin is moslima.

www.rafael-nehemia.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 21 februari, Ds. 
G.H. Fredrikze uit Harder-
wijk. 3e Lijdenszondag.
In deze dienst het Heilig 
avondmaal

www.hervormdpknbennebroek.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 21 februari, 10.00 
uur, mw. ds. Gerline de 
Jong. JOOST- viering.
Kom in de kring en Jeugd-
viering.

www.pknbennebroek.nl                     

de Heemkerk
vergadering van gelovigen

Elke zondag 10:00 uur

Herenweg 141
Heemstede

Woensdag 24 februari
Open deur, vanaf 10:30 uur
Koffi e staat klaar.

www.heemkerk.nl

Woensdagavond: Filmavond
Heemstede - Op woensdag 
24 februari draait om 20.00 
uur een komische en roman-
tische Nederlandse fi lm, met 
Jeroen van Koningsbruggen, 
Georgina Verbaan en Jan De-

clair bij WIJ Heemstede in De 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Entree is 7,- euro. Film-
duur: 111 minuten. Om te re-
serveren kunt u bellen tel. 
(023)548 38 28 kies 1. 
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Geboorte in Syrië
Deze keer vertel ik over een geboorte in een Syrische 
amilie. De bepaling van het geslacht van het kind is een 
belangrijke activiteit in de laatste maanden van de zwan-
gerschap. Sinds kort is het een must voor zwangere vrou-
wen om het geslacht van het kind te weten, dat helpt bij
alle voorbereidingen om de pasgeborene welkom te heten.
Zodra het geslacht van de baby bekend is, volgt de kwestie 
van het kiezen van de naam.
Een groot deel van de ouders kiest de naam van de groot-
vader. Bijvoorbeeld, als de naam van mijn vader ‘X’ is en ik 
ben zijn eerste zoon, dan noem ik bij voorkeur mijn eerst-
geboren zoon ook ‘X’.
Na de geboorte, die meestal plaatsvindt in het ziekenhuis, 
wordt de moeder een week of tien dagen verzorgd door 
haar moeder of een van haar zussen.
De eerste week na de geboorte is er vrijwel ‘een open huis’. 
De bezoekers brengen geschenken aan het kind, vaak een 
bedrag in contanten of goudstukken voor de baby. Later 
worden die dan gebruikt voor 
een gouden armband of ket-
ting. 
En een speciaal drankje wordt 
aangeboden aan de gasten ter 
gelegenheid van de geboor-
te: kaneel gekookt met water, 
met walnoten, kokos, suiker en 
gember toegevoegd.

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

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

Valentijnstaart van VVD voor inwoner 
Brouwers die zolder beschikbaar stelt

Heemstede - Op vrijdag 12 
februari deelden VVD Sta-
tenleden van Noord-Holland 
een aantal speciale ‘Valen-
tijnstaarten’ uit aan perso-
nen en organisaties die iets 
bijzonders voor de gemeen-
schap doen. In Heemstede 
heeft Cees Brouwers de lek-
kernij ontvangen.

De VVD vindt dat mensen 
die een individuele beslis-
sing nemen, een positieve en 
krachtige uitstraling naar de 
omgeving uitzenden en dat 
bevordert de sociale cohesie 
in de plaats waar hij of zijn 
woont.
Zoals bekend is er extra druk 
op de sociale woningmarkt: 

het aantal Nederlanders dat 
(dikwijls buiten eigen schuld 
om), in een woningnoodsitu-
atie terecht komt neemt niet 
af. Er dreigt een extra groep 
van zogenaamde ‘nieuwe 
daklozen’ te ontstaan die 
door baanverlies of echt-
scheiding letterlijk op straat 
komen te staan.

Met opgroeiende en uitvlie-
gende kinderen heeft de fa-
milie Brouwers uit Heemste-
de besloten om in hun eigen 
ruime huis de zolder geschikt 
te maken voor zelfstandige 
bewoning om deze nood te 
helpen lenigen.

“We hoefden niet lang te
zoeken naar een geschik-
te kandidaat, bij ons in de 
straat kenden we al langer 
een moeder die met haar 
twee kindjes op straat kwam 
te staan. In dat geval ver-
liest de moeder haar kinde-
ren, en daar wilden wij wat
aan doen”, zegt de heer Brou-
wers.
Een geslaagde zolderverbou-
wing – die wel in een maand 
af moest!-  volgde.  Dank-
zij de vakkundige ondersteu-
ning door bouwbedrijf Wim 
van de Glind en Mooyekind 
bouwadvies Heemstede is dit 
gelukt.

Effi ciënter werken, samen met andere titels onder één dak

Productie van de Heemsteder vanaf 
1 maart op hoofdkantoor Aalsmeer
Heemstede - Het redactie-
kantoor van de Heemsteder 
verhuist. Vanaf 1 maart is het 
krantenkantoor aan de Cam-
plaan 35 gesloten.
De werkzaamheden wor-
den voortgezet op het hoofd-
kantoor van de uitgever in 
Aalsmeer, aan de Visserstraat 
10. Aldaar bevinden zich al-
le disciplines bij elkaar om 
wekelijks diverse huis-aan-
huiskranten te produceren. 
Het eenmanskantoor aan de 
Camplaan voldoet niet meer 
in de tijd van effi ciënt wer-
ken.

Op het hoofdkantoor in 
Aalsmeer worden sinds jaar 
en dag alle advertenties ge-
maakt op de DTP-studio,
bevindt zich de centrale ad-
ministratie, boekhouding en 
een bemande receptie. Daar-
naast huizen de commerciële 
en algemene directie van de 
uitgeverij in het pand aan de 
Visserstraat. Vanaf 1 maart 
voegt de hoofdredactie en 
acquisitie van de Heemste-
der zich hier dus bij.
Grote voordeel van alle dis-
ciplines onder één dak is dat 
de communicatielijnen tus-
sen alle afdelingen die aan 
de kranten werken kort zijn. 
Omdat alle redactiekopij 
evenals alle advertentiemate-

rialen digitaal wordt aange-
leverd, is een bezoekkantoor 
niet noodzakelijk. Alle com-
municatie-adressen blijven 
gehandhaafd, dat geldt ook 
voor de telefoonlijnen. U kunt 
dus vanaf 1 maart op het 
kantooradresaan de Cam-
plaan als bezoeker niet meer
terecht.

Nog even alle informatie
op een rijtje:
•  Kantoor Camplaan sluit en 

verhuist naar hoofdkantoor 
van de uitgever in Aalsmeer

•  Mailadressen blijven ge-
handhaafd:

 redactie@heemsteder.nl
  voor redactiekopij en
 verkoop@heemsteder.nl  
 voor advertentiemateriaal
•  Telefoonnummers blijven 

gelijk: 023-8200170 (vast) 
en mobiel: 06-50284402 

•  Adres centraal kantoor 
Aalsmeer: Visserstraat 10, 
1431 GJ Aalsmeer

•  De acquisitie is elke vrijdag 
ambulant in Heemstede

•  De correspondenten blijven 
werkzaam vanuit Heemste-
de

•  Kabaaltjes (gratis adver-
tenties) kunt u per post 
sturen naar het adres in 
Aalsmeer of indienen via de 
website:www.heemsteder.nl 

  Informatie: Bel 023-8200170.

Hoofdkantoor: bakermat
van ‘De Nieuwe Meerbode’
De Heemsteder is een van de 
titels die op het hoofdkantoor 
wordt gemaakt. De Nieuwe 
Meerbode is de oudste krant 
van de uitgever én tevens de 
oudste krant in Aalsmeer. 
Onlangs werd het 125–ja-
rig bestaan van De Nieuwe 
Meerbode gevierd. De ge-
schiedenis van de oudste 
nog bestaande Aalsmeerse 
krant is in kaart gebracht. Het 
is een verhaal over idealen en 
confrontaties, over het hoofd 
boven water houden onder 
moeilijke omstandigheden 
en over roemruchte mede-
werkers als meester Folkert 
Roosjen, A.B. Roosjen, Chris 
van den Heuvel, Karel Wesse-
lius en Jan Goulooze. En na-
tuurlijk is het ook een verhaal 
over Aalsmeer, het dorp waar 
De Nieuwe Meerbode al 125 
jaar onlosmakelijk mee ver-
bonden is. Op de website van 
de Nieuwe Meerbode (www.
meerbode.nl) leest u meer 
over dit boek. Naast de Nieu-
we Meerbode en de Heem-
steder zijn er nog negen ti-
tels van dezelfde uitgever. 
Een aantal wordt gemaakt in 
Aalsmeer; daarnaast bevindt 
zich in Ymuiden een twee-
de kantoor. Hieronder vindt u
alle titels:

Grappige knijperfi guurtjes maken
Heemstede - Bij de Knut-
selclub kun je op woensdag-
middag altijd lekker met je 
handen bezig zijn en mooie 
dingen maken! Knutseljuffen 
Renate en Mariëlle verzin-
nen leuke en originele knut-
sel ideeën, voor jongens en 
meisjes!
Op woensdag 24 februari 
gaan de kinderen grappige 
knijperfi guurtjes maken. Als 
je die open knijpt zit er iets 
verrassends achter…  
De Knutselclub is elke 
woensdag van 13.30 tot 15.00 

uur bij WIJ Heemstede in De 
Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede.
Kosten per keer zijn: 5,- eu-
ro, een kaart voor 5 keer kost 
22,50.
Kinderen graag per keer van 
te tevoren telefonisch aan-
melden: 023-548 38 28 – kies 
1, van maandag t/m donder-
dag tussen 9 en 16 uur en op 
vrijdag tussen 9 en 12 uur. 
Kinderen die zich van te vo-
ren hebben aangemeld gaan 
voor. Voor meer informatie: 
www.wijheemstede.nl.

Cees Brouwers, blijde ontvanger van de Valentijnstaart,
Marco Wiesehahn, Statenlid voor de provincie Noord- Holland, 
Joan Brouwers-Oosterbaan,  raadslid en aannemer Wim van 
de Glindt.
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Mogelijkheden rond het laatste afscheid

De tijd voor het
levenseinde (1)

Het team van Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding in Haarlem.
Tel. 023-5310 238

Heemstede - De tijd nemen 
voordat een dierbare sterft. 
Hoe doe je dat?
Zen-monnik Paul Loomans 
spreekt, op onze uitnodiging, 
hierover op een regen- en 
stormachtige avond. On-
danks dat is ’t Mosterdzaadje 
in Santpoort-Noord bijna vol. 
Paul kijkt ons, de mensen in 
de zaal, rustig aan en begint 
te vertellen. 
Behalve vanuit de leer van 
de Zen, kan hij ook als er-
varingsdeskundige praten 
over het nemen van de tijd 
rondom en na het sterven van 
dierbaren. Zijn eerste vrouw 
overleed toen zij 30 jaar oud 
was. Samen hadden zij een 
dochtertje van 8 maanden. 
Ook zijn beide ouders zijn 
overleden.
In deze column vertellen we 
hoe Paul de tijd kon nemen 
voor het aankomende ster-
ven van zijn vader. Toen de 
vader van Paul oud was, werd 
het steeds moeilijker om met 
hem te praten, van gedach-
ten te wisselen. Hoe kon Paul 
toch contact met hem ma-
ken, laten voelen dat hij er 
voor hem was? Ze luisterden 
samen naar operamuziek en 

hij knuffelde hem. Hij voelde 
de warmte en de liefde tus-
sen hen. En hij zag aan het 
gezicht van zijn vader dat het 
wederzijds was. 
Nabijheid, er zijn zonder 
woorden. Vaak is dat genoeg. 
De kracht van het simpel 
aanwezig zijn. Dit is van grote 
waarde. Probeer in het nu te 
zijn en de kleine dingen om 
je heen te zien en te beleven. 
Soms gaat het gesprek over 
de komende tijd. Luister dan. 
Je kunt een hand vasthouden. 
De juiste toon vinden van het 
moment. Ook de emoties die 
er zijn kun je toelaten: laat de 
tranen vloeien, laat het ver-
driet er zijn. Dan kan de golf 
weer wegebben en de rust 
terugkomen.

Paul nodigt ons uit voor een 
eenvoudige meditatie-oefe-
ning om ook de rust in ons-
zelf te voelen.  Tijdens deze 
oefening is er een bijzondere 
stilte in de intieme ruimte van 
’t Mosterdzaadje.  

De volgende keer vertellen 
we hoe Paul de tijd nam na 
het sterven van zijn eerste 
vrouw. 

‘Klanten zijn ambassadeurs’
Doorduin, 40 jaar Brilmode op Raadhuisstraat
Heemstede – Hij wil wel een 
heel jaar feest vieren op de 
Raadhuisstraat, Peter Door-
duin. Hij begint goed met 
koffie en een gebakje van 
Van Dijk. Feest om zijn ve-
le vaste klanten te bedan-
ken voor hun trouw en het 
uitdragen van zijn vakman-
schap. Peter ziet zijn klanten 
als ambassadeurs van ‘Bril-
mode Doorduin’. Ze gaan de 
deur uit met een bril die he-
lemaal klopt en bij hen past. 
Het begon veertig jaar ge-
leden. Op de voorgevel van 
Raadhuisstraat 47 stond ‘Bril-
mode Doorduin’, enigszins ei-
genwijs voor die tijd. Kon ook 
met een eigenzinnige col-
lectie monturen, die hij met 
zorg selecteerde uit het enor-
me aanbod. Zo vond hij mon-
turen bij Johan von  Goisern 
uit Oostenrijk, waar de der-
de generatie brilmonturen 
freest uit soms wel 20 ver-
schillende lagen acetaat van 
acht millimeter dikte, waar-
door een prachtig schouw-
spel van kleuren ontstaat. 

Dit zogenaamde lamineren 
van acetaat is een zeer in-
gewikkeld en tijdrovend pro-
ces, met als resultaat steeds 
weer unieke monturen. Daar 
kan de nuchtere Peter Door-
duin lyrisch van worden. Hij 
houdt van dat ambachtelijke 
werk. Zo is hij gek op kunstig 
gevormd glas, hij heeft altijd 
weer unieke stukken in zijn 
winkel staan.  Daar kunnen 
zijn ‘ambassadeurs’ ook van 
genieten. Gek op glaswerk 
dus, vandaar zijn zorg voor 
de glazen van brillen, waar 
hij uitsluitend de beste voor 
gebruikt. Varilux dus, de ech-
te en niet de varianten, die ze 
veelal noemen met namen 
die erop lijken, zoals varifo-
cus, variabel, vari. Eenmaal 
Varilux en je wilt niet anders. 
Maar er is nog een voorwaar-
de, het juist aanpassen in het 
montuur. Dat doet Peter zelf 
in zijn atelier, tegenwoordig 
met wat hulp van de elektro-
nica. Want een tevreden klant 
blijft jaren klant die dit door-
vertelt, zo krijgt Peter Door-

duin veel nieuwe klanten op 
recommandatie. 
Mag je stoppen als opticien 
als je dit mooie werk veertig 
jaar doet in Heemstede? Dat 
mag iedereen, zelfs Peter, 
maar hij vindt het nog steeds 
zo leuk. Het is voor hem een 
feest om de juiste bril bij de 
juiste klant te passen, te me-
ten en tevreden de deur uit 
te zien gaan. Weer een am-
bassadeur! Daarom maakt 
hij, nu bij dat veertigjarig ju-
bileum van zijn optiekwinkel, 
van heel 2016 een feest. Met 
koffie en gebak, een aardig-
heidje bij de bril om te begin-
nen met een kop en schotel 
van popart kunstenaar James 
Rizzi die hij vond bij Kristal-
huis Marc Meltzer. Hij pro-
beert ook zijn collega win-
keliers te betrekken bij zijn 
acties. Hij komt graag in de 
winkel van Marc. Voor een 
persoonlijk stijladvies kunt u 
terecht bij Doorduin op de 
Raadhuisstraat 47, telefoon 
023-5290473.
Ton van den Brink 

‘Belangrijk om te ontgiften’
Detoxspa-behandeling bij Anneke van Kersen
Heemstede – Vandaag de dag schie-
ten een evenwichtige voeding, voldoen-
de nachtrust en lichaamsbeweging er nog-
al eens bij in. Ook drinken velen van ons te 
veel koffie en alcohol. Na verloop van tijd 
stapelen gifstoffen zich op in onze darmen 

en andere organen met vage klachten zo-
als vermoeidheid, hoofdpijn, gewrichts-
klachten, slijmvorming en eczeem tot ge-
volg. Voor lichaam en geest is het daarom 
belangrijk af en toe te ontgiften en vooral 
het voor- en najaar zijn hiervoor geschik-
te tijden.
De Detoxspa-behandeling is een eenvou-
dige manier voor het lichaam om zich van 
afvalstoffen te ontdoen. De behandeling 
duurt 30 minuten. Een behandeling geeft al 
een gevoel van ontspanning en energie. Het 
advies is te kiezen voor een kuur van acht of 
tien keer om het lichaam in balans te krij-
gen. Tijdelijk is er een aanbieding van vijf 
keer, waarbij ook meerdere adviezen wor-
den gegeven over inwendige en uitwendi-
ge reiniging. 
Voor informatie of een afspraak belt u 
met Anneke van Kersen in Heemstede: 
023-5470811.

Prijs Staatsloterij valt in Heemstede
Heemstede - Bij de Staats-
loterijtrekking van 10 febru-
ari is een prijs van 1 miljoen 
euro gevallen op een lotnum-
mer dat was verkocht als 1/5 
loten.

Een daarvan werd verkocht 
bij de Bruna aan de Binnen-
weg in Heemstede. De koper 
van dit lot ontvangt 1/5 deel 

van dit bedrag: 200.000 euro 
belastingvrij. “Ik werd eerlijk 
gezegd een beetje overval-
len door dit nieuws”, reageert 
Myronne Groeneveld van de 
Bruna, het verkooppunt dat 
het winnende lot verkocht.
“Ontzettend leuk dat een 
grote prijs bij ons is gevallen. 
Het is de prijswinnaar van 
harte gegund.”

Voorspeelavond Gitaargroep KNA
Regio - Op vrijdag 26 febru-
ari is er een voorspeelavond 
van de gitaargroep van Mu-
ziekvereniging KNA te Ben-
nebroek.

Om 19.00 uur  zal het gitaar-
spel in het clubgebouw ‘de 
Meerklank’ aan de Zandlaan 

(tegenover nummer 36) be-
ginnen. De gitaristen zijn al-
lemaal leerlingen.
Kinderen en jongeren, van 
beginners tot al wat gevor-
derden willen graag voor pu-
bliek laten horen wat ze kun-
nen.
De entree is gratis.
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Eigen kracht van de cliënt 
voorop bij Hartekamp Groep
Heemstede - “De Harte-
kamp Groep kijkt met ver-
trouwen vooruit.” Aldus Jan 
Bauer voorzitter van de Raad 
van Bestuur. Werd er in 2014 
nog een verlies geleden, in 
2015 is dat omgebogen naar 
zwarte cijfers. De eerdere fi-
nanciële zorgen hadden niet 
te maken met de investe-
ringen in de verschillende 
nieuwbouwprojecten. Daar 
was budgettair al in voor-
zien, volgens Bauer. Het ver-
lies zat hem in de exploitatie. 
“Wij hebben ingegrepen op 
de bedrijfsvoering door het 

schrappen van een manage-
mentlaag, door panden af te 
stoten en het aantal mede-
werkers daarop af te stem-
men”, licht Bauer toe.
De zorg in Nederland is in 
rap tempo aan het verande-
ren. De Hartekamp Groep, 
met vestigingen in Noord-
Holland waaronder die aan 
de Herenweg te Heemste-
de, werkt aan een goed leven 
van cliënten. Daarin staan 
de cliënt en hun vertegen-
woordigers of familie meer 
en meer centraal. “Het sti-
muleren van eigen zeggen-

schap en kracht noemen wij 
versterkend begeleiden”, ver-
volgt Bauer. “Cliënten kun-
nen vaak veel meer dan aan-
vankelijk werd gedacht. Ze 
spreken zelf of via familiele-
den mee over hun eigen si-
tuatie.” 
“We hebben ook het Cur-
suscentrum, vult communi-
catie adviseur Suzanne Bij-
kersma aan, waar mensen 
met een verstandelijke be-
perking kunnen leren en zich 
verder kunnen ontwikkelen. 
Denk bijvoorbeeld aan so-
ciale vaardigheden als om-
gaan met anderen, zeggen-
schap (vergaderen) en om-
gaan met geld.” Met 55 ves-
tigingen in de regio en 1700 
medewerkers worden dage-
lijks bijna 1400 cliënten bij-
gestaan. Ruim 800 vrijwilli-
gers bieden daarnaast hun 
hulp aan. Van een wandeling 
tot koken met cliënten, activi-
teiten begeleiden of het hel-
pen met het opzetten van een 
Facebookpagina. Deze vrij-
willigers worden niet in het 
diepe gegooid. Na gesprek-
ken wordt in overleg beke-
ken over welke expertise de 
vrijwilliger beschikt. Welke 

Heemstede geen fusiekandidaat
Heemstede - Heemste-
de had, op uitnodiging van 
Haarlemmerliede/Spaarn-
woude, de intentie uitge-
sproken serieus te willen kij-
ken naar een mogelijke fu-
sie. Na een bezoek aan het 
dorp bleek al snel dat de 
inwoners Heemstede niet 
direct als hun eerste keus 
zagen. Het gemeentebestuur 
van Heemstede tilt zwaar aan 
de mening van de inwoners. 

In Heemstede wordt dat prin-
cipe ruim toegepast. Het is 
dan ook logisch de mening 
van de inwoners van Haar-
lemmerliede/Spaarnwoude 
serieus te nemen en te luiste-
ren naar wat er onder de in-
woners leeft. Een deel van de 
inwoners van deze gemeen-
te wil aansluiting bij Haar-
lem of Velsen, een ander deel 
wil opgaan in Haarlemmer-
meer. Volgens burgemees-

dienst het beste past bij hen. 
En niet in de laatste plaats 
welke daarvan aansluit op de 
behoefte van cliënten. 

Een goed leven bieden aan 
mensen met een beperking 
is de missie van de Harte-
kamp Groep. Daar horen 
goede dagbestedingslocaties 
en dito woonlocaties bij. De 
grote nieuwbouwprojecten 
zijn allemaal klaar. Recent is 
op het Hartekamp terrein in 
Heemstede de nieuwe be-
huizing opgeleverd voor 200 
cliënten. Om de complexiteit 
van de bouw te onderstre-
pen vult Suzanne aan: “In de-
ze woningen is rekening ge-
houden met de mogelijkhe-
den van de individuele bewo-

ner. Zo is er van alles op maat 
gemaakt voor de bewoners. 
Kan iemand zonder proble-
men naar buiten dan heeft de 
woning een buiten (balkon of 
terras), zo niet dan heeft de 
woning dat niet.” 
De bezuinigingen in de zorg 
raken de Hartekamp groep 
wel. Voor een groot deel van 
de cliënten volgt de betaling 
van de zorg via de voorma-
lige AWBZ en hierop wordt 
gekort. Toch zien Jan Bauer 
en zijn medewerkers verdere 
veranderingen in de zorg met 
vertrouwen tegemoet. Bau-
er: “We gaan nu verder met 
het belangrijkste werk van de 
Hartekamp Groep: het leve-
ren van goede zorg.” 
Eric van Westerloo

ter Marianne Heeremans 
respecteert Heemstede de 
wensen. Burgemeester Peter 
Heiligers van Haarlemmer-
liede/Spaarnwoude had be-
grip voor het feit dat Heem-
stede geen eerste keus is. 
Tijdens een commissieverga-
dering toonde Van Zon (D66) 
zich verbaasd. De raad is niet 
geraadpleegd. Burgemees-
ter Heeremans had tegen-
over de pers verklaard dat 
de raad via de fractievoorzit-
ters was geïnformeerd. Dat 
vond Van Zon onvoldoen-
de. “De fractievoorzitters zijn 
niet de raad”, merkte hij op. In 
een brief zegt het college af 
te zien van verder onderzoek 
naar een mogelijke fusie. 
De deur blijft nog op een 
klein kiertje staan.
De brief sluit af met de op-
merking dat, mocht het ver-
loop van de lopende fusie-
gesprekken met andere ge-
meenten niets opleveren, 
Heemstede open staat er op-
nieuw naar te kijken. Zover 
zal het wel niet komen. Ze-
ker niet als er echt naar de 
inwoners van Haarlemmerlie-
de/Spaarnwoude wordt ge-
luisterd.
Eric van Westerloo

Joostviering 
over twijfel

Regio - ‘Als je de weg 
kwijt bent, kom je nog 
eens ergens’.
Met deze tuimeltekst 
neemt ‘Joost’ stelling. Twij-
felen is zo gek nog niet. 
Joost maakt een uitroep-
teken van zijn vraagteken. 
Deze viering vindt plats 
aanstaande zondag 21 fe-
bruari bij Trefpunt Benne-
broek.

De bijeenkomst start om 
10.00 uur en wordt ge-
leid door Gerline de Jong, 
geestelijk verzorger bij 
GGZ InGeest.

Joost is anders dan de ge-
wone kerkdienst. Joost 
is er voor mensen die op 
zoek zijn naar een ander 
geluid in het drukke leven 
van alle dag en gaat over 
vragen die er toe doen: re-
laties, maatschappij, spiri-
tualiteit, plezier en zinnig 
leven.

Voor kinderen tot 15 jaar is 
er een apart programma. 

Pieppiep 
vermist

Heemstede - “Vermist! 
Pieppiep, grijze muis met 
magneetjes in de voor-
pootjes. Ongeveer 20 cm 
lang. Waarschijnlijk ver-
loren in de Lindenlaan te 
Heemstede. Wordt erg ge-
mist”, aldus Rose Anne 
Landzaat die het oproep-
je plaatst voor haar doch-
tertje.
Informatie: 06-18480803.
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Een brief van de postbode
Collega’s

“Wijk overnemen? Dacht het niet. Niet mijn 
probleem, probleem van de planner.” Ook 
Tante Pos heeft zulke werknemers natuur-
lijk, maar gelukkig niet op ons depot. Ik ben 
heel blij met mijn collega’s. – “Alsjeblieft, 
dankjewel, ik een wijkje voor jou, jij een wijk-
je voor mij, en kan ik verder nog iets voor je 
betekenen?” – Wij zijn zó zoet samen ... 
Brave samenwerkers als we zijn, wij zijn al-
leen nog maar de uitvoerende helft van de 
tent. De collega’s die elke dág iets voor 
ons betekenen zitten in de voorbereiding. 
Die sorteren onze post. De arme, kersver-
se nieuweling in hun gelederen mag zich 
zelden verheugen in enige populariteit on-
zerzijds, maar de oude rotten (Joke!) ach-
ten wij hoog. Jammer genoeg zijn ze tegen-
woordig een volkje op zich. Onze enige ver-
binding vormt het busje dat met hun gesor-
teerde post naar ons rijdt en met onze le-
ge tassen weer terug. Dus met Valentijnsdag 
sturen we tussen die tassen maar een kaart-
je voor ze mee. 
Naast onze eigen oranje volkjes hebben we 
nu al jaren ook collega-bezorgers van het 
blauwe en het rode volk. We groeten elkaar 
vriendelijk en soms maken we een praatje. 
Ze zijn ongetwijfeld even braaf en oppas-
send als wij, maar ook zij maken wel eens 
een fout. Geeft niks, alleen, de klacht komt 

meestal bij 
mij. En om-
dat ik nog-
al dom 
ben, heb ik 
me tijden 
lang ge-
excuseerd 
voor mis-
sers waar ik 
me eigen-
lijk niets bij 
voor kon stellen. Pas sinds kort lukt het me 
(bijna) altijd te vragen of de foute post wel 
van mij kwam, of misschien van een collega 
van een andere kleur. 
Soms merk ik het maar bij toeval, dat an-
dermans fout aan mij wordt toegeschreven. 
Dan zegt een mevrouw van nummer 402 
heel goeiig dat mensen niet zo moeten zeu-
ren; zij doet de post die ze steeds krijgt voor 
haar bijna-naamgenoten op nummer 420 al-
tijd gewoon daar in de bus.  .....  En soms 
staat er niet-oranje post voor me op het bel-
lenbord van de fl at. Die neem ik dan gewoon 
mee. 
Maar, ik zet er wél ‘doorbezorgd door Post-
nl’ op. Want zo braaf ben ik nou ook weer 
niet.

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

Column

Lezers schrijven ons

Jaren geleden stonden aan de Vrijheidsdreef bij het monu-
ment op 4 mei in de avond lange rijen padvinders (waar-
onder ikzelf als padvinder van graaf Bernadotte) met een 
brandende fakkel onder de oude statige bomen. We vorm-
den een erehaag voor de (alle) verzetsmensen en voor ie-
dereen de Tweede Wereldoorlog meegemaakt had. Dat 
was altijd een erg indrukwekkende manifestatie.

In de Heemsteder lees ik regelmatig dat er zeker geen op-
vangmogelijkheden zijn in de gemeente Heemstede voor 
de vluchtelingen die naar hier toe komen. Dat acht ik een 
toch wel vreemde en ook verkeerde houding. Een ‘Heu-
mensoord’ in Nijmegen is iets te veel van het goede, dat 
heeft de nationale ombudsman ook beslist, maar een klei-
nere variant moet heel goed mogelijk zijn.

Wat dacht de Provincie Noord-Holland, het gemeentebe-
stuur van Heemstede en het College van B&W plus de raad 
van de volgende optie:
De weilanden naast de Vrijheidsdreef staan altijd leeg. Zo 
nu en dan graast daar een dier, soms is er een paarden-
concours. De kerstboomverbranding vindt daar plaats en 
er wordt soms ook gesport door de jeugd op de weilanden 
tussen sportveld en de woonwijk langs de Van Merlenlaan. 
Daar gebeurt nooit wat mee. Daar kan gemakkelijk en zon-
der te veel investeringen een kleiner model opvang locatie 
worden gemaakt.

De moeite die de gemeente in samenwerking met het COA 
zou moeten ondernemen in samenhang met de Commis-
saris van de Koning is de desbetreffende eigenaren van de 
grasvelden tussen Vrijheidsdreef en het grotstuk en Van 
Merlenlaan ertoe bewegen mee te werken met een tijdelij-
ke opvang op die locaties. 

De toekomstige bewoners zouden dan bij wijze van tijdsin-
vulling kunnen meehelpen de bomen van en aan de dreef 
en Torenlaan te helpen vervangen/opnieuw planten. Scheelt 
kosten en zo helpen we de vluchtelingen en zij ons, met 
hand- en spandiensten. Ook zou er een ploeg mensen door 
Groenendaal als parkbeheerder kunnen worden aangesteld 
om mee te gaan werken aan het bosonderhoud.

Waar een wil is, is een weg! Er zijn meer aansluitmogelijk-
heden om er serieus en positief werk van te gaan maken.

Laat Heemstede een voorbeeld geven aan het land dat het 
als het op vrijheid aankomt ook daadwerkelijk de handen 
uit de mouwen kan steken.
Jan Vardink Huiskamp, Heemstede

Opvanglocatie op weilanden 
naast Vrijheidsdreef?

Leuke deal: Rick van Ani-
mals to Fly haalt stapels oude 
Heemsteders op. De kranten 
worden versnipperd en zor-
gen voor een comfortabele 
‘zit’ in luchtvrachtkooien voor 
huisdieren die met hun baasje 
mee emigreren.

Nieuw leven 
voor oude 
Heemsteders
Heemstede – Niets zo fi jn 
als de lokale krant in je bus 
vinden die net van de per-
sen rolt. Wat gebeurt er in je 
woonplaats? Hoe deed je fa-
voriete voetbalclub het? Wie 
treden er binnenkort op in 
het theater om de hoek? Zijn 
er nieuwe winkels of gaan er 
weg? En wat speelde er nu 
weer tijdens de laatste ge-
meenteraadsvergadering? 
Heerlijk, zo’n ‘lijfblad’ met alle 
lokale nieuwsberichten. Sta-
pels kranten rollen wekelijks 
van de persen. Elke week een 

nieuwe Heemsteder. Maar… 
wat gebeurt er met de ou-
de kranten? Een belletje van 
‘Animals to Fly’ zorgde voor 
een passende oplossing. Dit 
bedrijf uit Hoofddorp ver-
scheept huisdieren die met 
hun baasje mee emigreren. 
Omdat kat of hond natuurlijk 
niet naast het baasje kunnen 
plaatsnemen in het vlieg-
tuig wordt voor hen plaats-
gemaakt in het vrachtruim. In 
een kooi. Om ze comfortabe-
ler de reis te laten doorstaan, 
zorgt Animals to Fly voor reis-
kooien met papiersnippers. U 
begrijpt het al: de komende 
periode zullen heel wat huis-
dieren die een reis voor de 
boeg hebben op oude Heem-
steders zitten. Hopelijk ver-
zacht het hun vlucht… 
Animals to Fly heeft decen-
nia ervaring in het transport 
van levende dieren. Het be-
drijf werkt met professionals, 
assisteert bij het regelen en 
verzorgen van het transport 
van huisdieren over de gehe-
le wereld. Kijk eens op:
www.animalstofl y.com

Regio - Op zaterdag 20 fe-
bruari verzorgt het Van Am-
sterdam duo een concert in 
de serie Nieuwe Kerk Con-
certen te Haarlem. Accorde-
onist Vincent van Amsterdam 
is in de race voor de prestigi-
euze Dutch Classic Award. Hij 
is momenteel één van de bes-
te klassiek spelende accorde-
onisten in Nederland. Zijn niet 
minder getalenteerde zuster, 
violiste Jeanine, eindigde in 
2013 bij de laatste 8 van het 
Nationaal Vioolconcours Os-
kar Back. De twee topmusici 

brengen binnenkort een nieu-
we CD uit met werken van 
Stravinsky en Sjostakovitsj. 
Een deel van dat programma 

is te horen in het concert in 
de Nieuwe Kerk. Aanvang is 
15.30 uur en de toegang gra-
tis. Er is een deurcollecte. 

Vincent en Jeanine van 
Amsterdam in Nieuwe Kerk
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Wat te doen met laadpalen elektrische auto’s?
Heemstede - Vijf plaatsen 
zijn er momenteel waar inwo-
ners de batterij van hun auto 
kunnen opladen. In de com-
missie middelen van 10 fe-
bruari werd lang gesproken 
over de toekomst. Het colle-
ge is erg terughoudend waar 
het nieuwe locaties betreft. 
Het bestuur wil wel kijken 
naar uitbreiding op de be-
staande plaatsen. Tevens zal 
het, waar dat kan, initiatie-
ven van bewoners of bedrij-
ven steunen. Uitgangspunt is 
dat de gebruikers/aanvragers 
zelf voor een oplossing zor-
gen en de kosten zelf dragen. 
De commissie was nogal ver-
deeld. Marie Jose De Greef 
(PvdA) vroeg naar de cijfers 
over het huidige gebruik. De-
ze zijn er niet, dus niemand 
weet hoe vaak en hoe lang 

plaatsen worden gebruikt. 
Zij wees de wethouder op de 
mogelijkheid rijkssubsidie te 
verkrijgen. HBB (Brinck) wil 
bedrijven motiveren op hun 
terrein oplaadpalen te plaat-
sen. Het CDA (Heeremans) 
vroeg de wethouder of er an-
dere aanbieders zijn dan de 
huidige (gratis) leverancier 
E–Laad. Die zijn er, maar de 
kosten liggen rond de 3.500 
euro, anderen bepalen het 
gebruikstarief zonder invloed 
van de gemeente. Leenders 
(VVD) had de meeste moei-
te met het onderwerp. Hoe 
ligt de aansprakelijkheid met 
al die kabels over de stoep? 
Waarom staan de huidige pa-
len juist waar er behoefte is 
aan gewone parkeerplaat-
sen? Waarom niet achter het 
raadhuis dan voor de deur? Is 

er enig controle van de hand-
havers? Verder merkte hij op 
dat alleen door de lage be-
lastingbijtelling het gebruik 
van elektrische auto’s is toe-
genomen. Met het afschaf-
fen van deze regeling zal het 
aantal nieuwe auto’s afne-
men. “In de rest van Europa 
worden deze auto’s zelden 
verkocht. Het is een heilloze 
weg”, sloot hij af. De Zeeuw 
(GroenLinks) dacht aan par-
keervergunningen of gra-
tis parkeren. Van Zon (D66) 
vroeg zich af of de productie 
en van accu’s wel duurzamer 
is dan het rijden op benzine. 
Ook hij informeerde naar de 
parkeerdruk en wil op druk-
ke plekken liever geen pa-
len plaatsen. De ontwikke-
ling wilde D66 niet in de weg 
staan en steunde daarom het 

college. Ook het CDA ging 
akkoord, mits alles wordt 
overgelaten aan derden. Het 
college wacht af of er initi-

atieven vanuit de bevolking 
komen, maar gaat zelf niet 
actief aan de slag. 
Eric van Westerloo

‘OORLOGSWINTER’
  van Jan Terlouw

VOUCHER
Zaterdag 20 februari Vanaf 9.30 uur. Zolang de voorraad strekt! op = op

voor 1 EURO

Heemstede - Een unie-
ke landelijke actie om kin-
deren meer aan het lezen te 
krijgen: de verkoop van het 
boek ‘Oorlogswinter’ van Jan 
Terlouw voor maar 1 euro 
(zo lang de voorraad strekt). 
Boekhandel Blokker aan de 
Binnenweg doet ook mee 
aan deze actie die om 9.30 

uur start op zaterdag 20 fe-
bruari.
De actie wordt ondersteund 
door de basisscholen. Via de 
nieuwsbrief wordt er aan-
dacht besteed. Dit boek is 
voor kinderen in de leeftijd 
van 10 tot 12 jaar!
Het verhaal vertelt over de ijs-
koude winter van 1944/1945. 

Nederland is bedekt door een 
dik pak sneeuw. De Tweede 
Wereldoorlog is nog in volle 
gang. In het westen van Ne-
derland heerst grote honger. 
In een dorpje in de buurt van 
Zwolle woont de veertien-
jarige Michiel, die niet kan 
wachten tot hij iets kan bete-
kenen in het verzet...

Weerstand tegen nieuwbouw terrein Meer en Bosch
Heemstede - Zoals vaak bij 
bouwplannen is er weerstand 
vanuit de omgeving. Dit is 
ook het geval bij het voorne-
men van Stichting SEIN om 
de op hun terrein staande 
Irene Kapel te slopen. Daar 
moet een nieuwe polikliniek 
komen. Bij eerdere bouwpro-
jecten van SEIN was er on-
enigheid bij buurtbewoners. 
Een schisma was het gevolg. 
Op de commissievergade-
ring van 11 februari versche-
nen de twee partijen afzon-
derlijk. Toch kwam hun be-
toog tot dezelfde conclusie: 
Pas de plannen aan op een 
wijze waarbij de oude ka-
pel wordt geïntegreerd in de 
nieuwbouw.
Marc de Bruijn, namens 
de vereniging omwonen-
den Meer en Bosch, wees er 
op dat er, ondanks afspra-
ken met SEIN en de poli-
tiek (2008), nog steeds geen 
masterplan voor het hele ge-
bied ligt. SEIN zal op termijn 
grond verkopen voor wo-

ningbouw al is dat momen-
teel nog niet actueel. De be-
woners maken zich zorgen 
over het behoud van hun 
groene leefomgeving. Vol-
gens De Bruijn heeft SEIN 
laten zien wel degelijk in de 
omgeving passende bouw 
te kunnen ontwikkelen. Hij 
wees op La Travee dat de ja-
ren dertig uitstraling kreeg. 
John Seine van de andere 
bewonersgroep had Comi-
té Stop de Sloop Irene kapel 
opgericht. Ook Seine pleit-
te voor behoud van de kapel 
of deze te betrekken bij de 
nieuwbouw. Hij repte verder 
over een ‘contract’ dat hij had 
gesloten met SEIN om be-
trokken te blijven bij ontwik-
kelingen. Dat zou SEIN niet 
zijn nagekomen. In een brief 
verzoekt hij in geval de ka-
pel toch wordt gesloopt of hij 
een feestavond mag organi-
seren in de kapel. De arties-
ten komen gratis maar zijn 
bedrijf vraagt wel 1000 euro 
van SEIN voor de diensten. 

Jaap Verschoor van de his-
torische vereniging zag, hoe-
wel het geen monument is, 
een karakteristiek pand ver-
dwijnen. Met realiteitszin be-
nadrukte ook hij dat het goed 
zou zijn delen van het pand 
en/of elementen te behou-
den. 

De voorzitter van de Raad 
van Bestuur van SEIN Jean 
Willem Barzilay schetste een 
positief beeld. Sinds 1882 
maakt Meer Bosch deel uit 
van de Heemsteedse ge-
meenschap. Als eigenaar van 
het gebied heeft SEIN Meer 
en Bosch een open karakter 

gegeven. Ten koste van 4,5 
ton euro per jaar wordt voor-
zien in het onderhoud van 
het park, een (veilig) speel-
gebied en wegen. Barzilay 
hield staande wel degelijk 
goed te communiceren met 
de buurtbewoners. De zorg 
staat steeds verder (financi-
eel) onder druk en hij wil zo-
veel mogelijk middelen be-
schikbaar houden voor de 
zorg aan patiënten. De werk-
gelegenheid van 430 mede-
werkers op Meer en Bosch 
dient geborgd. Van de in-
komsten van 15 miljoen gaat 
6% (9 ton euro) naar de huis-
vesting. De werkelijke kos-

ten zijn veel hoger. In dat ka-
der past een energieneutraal, 
duurzaam en kostenefficiënt 
gebouw. Het wordt geen 
blokkendoos, zoals inspre-
kers betoogden. Een meer-
derheid in de raad steunt de 
bouwplannen. Zij hebben 
wel wensen ten aanzien van 
de inpassing van elementen 
van de oude kapel. Zij drin-
gen unaniem aan om het 
masterplan snel te ontwik-
kelen. Wethouder Ates zeg-
de toe dit te doen. Er lijkt eni-
ge bereidheid van de SEIN 
en de architect om de kapel 
of elementen te integreren in 
de nieuwbouw. Als de bouw-
aanvraag er ligt is inspraak 
nog mogelijk. 
Eric van Westerloo

Boek en zopie bij Boekhandel Blokker
‘Oorlogswinter’ voor maar 1 euro

 
17 februari 2016  •  de Heemsteder    11



Themabijeenkomst voor 
senioren over slechtziendheid
Heemstede – Op woens-
dag 24 februari organiseren 
de Bibliotheek en WIJ Heem-
stede een themamiddag voor 
slechtziende senioren. De 
bijeenkomst vindt plaats van 
10.00 tot 11.30 uur bij WIJ 
Lieven de Key aan de Lieven 
de Keylaan 24.

Deze middag verzorgt Vi-
sio informatie en advies over 
hulpmiddelen op het gebied 
van vergroting en verlichting 

(bij lezen erg belangrijk), mo-
biliteit, communicatie en ver-
zorging.
Ook wordt gesproken over 
de Webbox die mogelijkhe-
den biedt over het luisteren 
naar bijvoorbeeld gesproken 
boeken, kranten en tijdschrif-
ten of naar informatieve pro-
gramma’s, zoals het laatste 
nieuws. 
De toegang is gratis. Meer 
informatie via telefoon (023) 
528 85 10.

Carnavalsdisco
Heemstede - Zaterdag 20 
februari wordt een Mix-It 
dansavond gehouden in De 
Princehof. Niet alleen de mu-
ziek wordt goed gemixed, 
maar ook het publiek van de-
ze avond is een mix tussen 
mensen mét en zonder ver-
standelijke beperking. Ge-
woon lekker dansen en wat 
drinken met vrienden en 
vriendinnen. Jij komt toch 
ook? Trek je iets geks aan?
De avond duurt van 19.30 tot 
22.00 uur, bij WIJ Heemstede 
in De Princehof, Glipperweg 
57,  Heemstede. De entree is 
6,50 inclusief 2 frisdrankjes.

Heemstedenaar wint hoofdprijs 
loterij door Chinese restaurants
Heemstede - Maandag 8 fe-
bruari is tijdens het feestelij-
ke Chinese Nieuwjaar in Hol-
land Casino, aan het Bad-
huisplein te Zandvoort, de 
hoofdprijs van de loterijactie 
van vier bevriende Chinese 
restaurants uit de regio uit-
gereikt.
De heer M. Meijer uit Heem-
stede was de verheugde win-
naar van een prachtige reis 
naar China ter waarde van 
3.000 euro.

De actie vond plaats tussen 
12 december en 7 februari. 
Bij elke besteding vanaf 25 
euro kreeg de klant een gra-
tis lot. De actie is mede ge-

organiseerd in het kader van 
‘het jaar van de Aap’. 
In het bijzijn van vertegen-
woordigers van Dragon 
Townin Lisse, Lucky City in 
Hoofddorp, Manor in Sant-
poort-Noord en Asian De-
lights in Heemstede werd de 
cheque onder toeziend oog 
van ruim honderd loterijdeel-
nemers tijdens een gezellige 
avond overhandigd aan de 
gelukkige.
Meijer vertelde dat hij eigen-
lijk niet wilde gaan op deze 
zeer stormachtige, koude en 
natte maandagavond. “Aan-
gemoedigd door mijn broer 
heb ik nu wel iets in handen 
waarmee ik kan thuiskomen.”

De prijswinnaar met bloemen is blij met zijn reis naar China.
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Lezing
Kennis Boek

Heemstede - Op zater-
dag 20 februari wordt aan 
de Dr. J.R.Thorbeckelaan 29 
in Heemstede, om 14.00 uur, 
een lezing gegeven over Het 
Kennis Boek. De mensheid 
is in een versneld evolutie-
proces terechtgekomen en 
wordt daarbij geholpen door 
Het Kennis Boek, dat kosmi-
sche kennis bevat met een 
hoge frequentie, die u tij-
dens de lezing kunt ervaren. 
Er wordt uitleg gegeven over 
het ontstaan en doel van Het 
Kennis Boek. De lezing duurt 
zo’n 1,5 uur en de toegang is 
gratis.
Aanmelden bij Nel Bijl-
mer, 06-24759460 of 023-
5338076.

Na hoeden nu tassen bij 
NVVH Vrouwennetwerk

Heemstede - Ter gelegenheid van het 100-jarig jubile-
um organiseert NVVH Vrouwennetwerk feestelijke activi-
teiten, lezingen en bijeenkomsten. Na de presentatie door 
Wil Gorter uit Andijk over hoeden vorige maand zijn nu de 
tasssen aan de beurt.
Op dinsdag 23 februari komt mevrouw S.A. Ivo, directeur 
van Tassen-museum Hendrikje uit Amsterdam, vertellen 
over het tassenmuseum.
Dit jaar bestaat het museum 20 jaar.
Belangstellenden zijn welkom in het EHBO-gebouw), He-
renweg 88a te Heemstede. Aanvang is 14.00 uur, zaal 
open om 13.45 uur. Koffie/thee staat klaar. Voor niet- 
leden is de toegang 2,50. Inlichtingen: 023-5477486 of 
www.nvvh.nl.

Heemstede - Gemeen-
te Heemstede sluit zich aan 
bij Hartveilig wonen: een re-
animatienetwerk van vrijwil-
ligers en AED’s (Automati-
sche Externe Defibrillators) 
dat acute hulp biedt in ge-
val van een hartstilstand. De 
gemeente wil dit belangrijke 
netwerk opbouwen en roept 
daarom inwoners of werken-
den in Heemstede op zich te 
melden als vrijwilliger. Ook 
vraagt de gemeente organi-
saties, verenigingen of parti-
culieren hun AED’s beschik-
baar te stellen voor openbaar 
gebruik. Woensdag 17 febru-
ari om 19.30 uur is hierover 
een informatiebijeenkomst in 
het raadhuis. 

Voor de aanmelding is be-
langrijk dat men een erken-
de reanimatie/AED-training 
heeft gevolgd of bereid is de-
ze te volgen. Ook dat men de 
straten in de directe woon- 
en werkomgeving goed kent. 
Daarnaast is de gemeente op 
zoek naar AED’s die door or-
ganisaties, verenigingen, in-
stellingen of particulieren 
beschikbaar worden gesteld. 
Vrijwilligers en bezitters van 
een AED  kunnen zich aan-
melden via de website:
www.hartveiligwonen.nl. 
Kijk voor meer informatie op 
www.heemstede.nl of neem 
contact op via hartveiligwo-
nen@connexxion.nl of 0900-
3212580.

Informatiebijeenkomst 

Vrijwilligers gezocht voor 
netwerk AED

Eigenzinnig pianist komt naar Heemstede 

Wibi Soerjadi, behalve 
concertpianist ook componist
Heemstede - Wibi Soerja-
di is een absolute topartiest 
en staat bekend om zijn vir-
tuositeit en artistieke uitstra-
ling. Al ruim 30 jaar is de-
ze eigenzinnige concertpia-
nist te vinden op Nederland-
se en buitenlandse podia en 
al even bekend is hij door zijn 
eigen composities. Soerjadi 
is een kleurrijk pianist door 
zijn extroverte persoonlijk-
heid en aansprekende vertol-
kingen. Hij heeft talloze prij-
zen gewonnen, waaronder 
in 1985, op 15-jarige leeftijd, 
de eerste prijs van het Prin-
ses Christina Concours in 
Den Haag. In 1989 deed hij 
als jongste deelnemer mee 
aan het Internationale Frans 
Liszt Pianoconcours en won 
daar de derde prijs. Op zater-
dag 27 februari speelt Soer-
jadi in de Oude Kerk Heem-

stede. Het programma dat hij 
gaat spelen is op dit moment 
nog niet bekend. 
Soerjadi concerteerde met 
vele toonaangevende orkes-
ten en in gerenommeerde 
concertzalen in binnen- en 
buitenland.
Al zijn CD- en DVD-opna-
men zijn meervoudig be-
kroond met goud en platina, 
wat een unicum is in de klas-
sieke muziek. Behalve con-
certpianist is hij ook compo-
nist, zo heeft hij een CD uit-
gebracht met uitsluitend ei-
gen composities. Hij com-
poneerde ‘Dance of Devo-
tion’ voor Anky van Gruns-
ven, muziek waarop zij goud 
won met Salinero tijdens de 
Olympische Spelen in 2008. 
Tijdens zijn periode van doof-
heid componeerde hij ‘Amor 
en Psyche’, een negende-

lig liefdesverhaal. Ook is een 
documentaire over hem ge-
maakt, die tijdens het Neder-
lands Filmfestival in septem-
ber 2015 in première ging. 
Het concert begint 20.15 uur 
en de entree bedraagt 25,- 
euro. Na afloop is er een 
wijnproeverij, verzorgd door 
Paul Brantjes.
Kaarten koopt u via www.po-
diaheemstede.nl of aan de 
kassa van Theater de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.
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Keeperschool ‘Klemvast’ bij RCH
Heemstede - In navolging 
van voetbalschool New Skills 
biedt RCH nu ook haar jeug-
dige keepers extra trainin-
gen. Om kennis te maken 
met Keepersschool ‘Klem-
vast’ wordt op zondag 21 fe-
bruari een heuse clinic gege-
ven bij en op de velden van 
RCH, Sportparklaan 6. Alle 
geïnteresseerde keepers uit 
de regio, niet alleen van RCH, 
mogen hieraan meedoen. De 
gratis clinic begint om 14.00 
uur en het wordt twee uur 
lang duiken, vallen, opstaan 
en weer doorgaan!
Voor meer info zie de websi-
te van RCH:
www.rch-voetbal.nl.Fo
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VEW verspeelt voor de tweede 
keer dit seizoen punten
Heemstede - Beverwijk rook 
zaterdag zijn kans tegen de 
mat spelende ongeslagen 
koploper van de vierde klas-
se in het zaterdagvoetbal. De 
tegenstander van VEW hield 
aan het bezoek aan de sport-
parklaan in Heemstede een 
gelijkspel over: 2-2. 
De ploeg van de na dit sei-
zoen vertrekkende VEW-trai-
ner Sjoerd Hamann moest 
het zonder aanvoerder Da-
vid Straetemans stellen. Hij 
is drie wedstrijden geschorst 
en heeft zijn afwezigheid met 
enkele weken verlengd door 
een blessure op te lopen bij 
het zaalvoetbal. Bas Romkes 
nam Straetemans’ plek cen-
traal in de verdediging over.
De week rust na de overwin-
ning in de derby tegen RCH 
(1-2) had VEW geen goed 
gedaan. De ploeg uit Heem-
stede speelde zonder over-
tuiging en kwam halverwe-
ge de eerste helft op ach-
terstand na een counter van 
Beverwijk. VEW leek wak-
ker geschud en maakte ge-
lijk via Gerben Siezenga. De 
middenvelder vuurde uit een 
vrije trap ineens op doel, en 
zag de verraste doelman 
blunderen.
Na rust stookte VEW het 
vuurtje verder op. Een zeld-

zaam moment volgde, want 
het was VEW-er Bo van Ipe-
ren die scoorde. Het was de 
eerste treffer van het seizoen 
voor de ingetogen verdedi-
ger. Beverwijk gaf zich niet 
gewonnen en kwam via zijn 
spits op fraaie wijze langszij.
De gasten uit Beverwijk be-
eindigden ook deze wedstrijd 
met tien man. Na een harde 
overtreding op Jordy de Gier 
moest een Beverwijker het 
veld ruimen. Ook in het vori-
ge duel moest een speler van 
dit elftal het veld af toen hij 
een speler van VEW een ge-
broken been bezorgde. 
VEW kwam door dit boven-
tal, in de slotfase, nog dicht 
bij drie punten. Enkele goede 
mogelijkheden werden ech-
ter niet benut. De voorsprong 
op de ranglijst geeft VEW 
echter geen reden om in zak 
en as te zitten. VEW staat 15 
punten los van de tweede 
plek. Zaterdag is RAP de te-
genstander. Voor een kampi-
oenschap heeft het team nog 
15 punten nodig. In het jaar 
dat de club negentig jaar be-
staat zou het kampioenschap 
niet misstaan. Binnenkort 
wordt het 90-jarig feestpro-
gramma bekend gemaakt. 
Een reünie zal niet ontbre-
ken!

Ronnie Nolles velt DSS
Regio - HBC coach Peter van 
der Waart was in zijn nopjes 
met de 6-1 overwinning van 
zijn ploeg op het sterk ge-
achte DSS. “Met een spits als 
Ronnie Nolles heb je als trai-
ner voor de spitspositie niet 
te klagen” zei van der Waart 
na afloop. “Vorig seizoen 
speelden wij ook prima, maar 
het ontbrak ons aan een sco-
rende spits en die hebben we 
nu wel”.
HBC zag vooraf op tegen 

DSS. Het zou wel eens een 
lastig middag kunnen wor-
den op het zware en glad-
de veld van HBC. Hoe an-
ders pakte het uit. HBC ver-
scheen in de eerste 15 mi-
nuten maar drie keer in het 
strafschopgebied van DSS 
maar toen stond het wel al 
2-0. Het was Nolles die, Na-
dat Walter Brandt twee ver-
dedigers van DSS te slim af 
was, de bal in het doel joeg. 
Na een voorzet van de opge-

komen linksback Bart Griek-
spoor was het Nolles op-
nieuw die doel trof. Doelman 
Overbeeke van DSS moest 
een schot loslaten. Walter 
Brandt was er snel bij om de 
3-0 bij de tweede paal binnen 
te lopen. DSS kon hier wei-
nig tegenoverstellen. Het had 
alleen in Jorrit Brandsma een 
speler die zich boven de mid-
delmaat uitvocht. Hij zag een 
schot op de paal belanden. 
Na een spelhervatting door 
Brandsma zorgde Job van 
der Dries, van afstand, voor 
de enige tegentreffer 3-1. 
HBC wankelde niet, liet zich 
wat terugzakken om vervol-
gens op de counter te loeren. 
Het resultaat een vierde en 
vijfde doelpunt, alweer van 
het hoofd van Nolles. Shady 
Shehata mocht nummer zes 
maken. Tel dit bij de twee af-
gekeurde doelpunten en de 
scoringskracht van HBC is 
duidelijk.

HBC blijft lijstaanvoerder. 
Nog tien wedstrijden te gaan 
richting kampioenschap. 
Eric van Westerloo

Kennismaken met GSV-sporten
Heemstede - Altijd al eens 
willen weten wat ‘Tai Chi 
Chuan’ inhoudt? Of wat ze 
doen bij Pilates/Yoga? GSV 
geeft belangstellenden de 
kans kennis te maken met 
diverse takken van sport.  Er 
zijn 6 verschillende lessen 
geselecteerd waaraan u kunt 
deelnemen. Voor 25 euro 

mag u 5 maal deelnemen aan 
bepaalde lessen. Het gaat 
om zumba, werelddansen, tai 
chi chuan, yoga, body shape 
dans 60+ en pilates. Infor-
meer naar tijden en locaties. 
U kunt de kaart bestellen via 
secretaris@gsvgymnastiek.nl 
of telefonisch via J. Holdorp 
023-5324160.

HBC G1 – Bloemendaal G1 3-2
We worden er warm van...
In het weekend waarin je niet ontkomt aan 
de hartjes, de mooiste bloemen en de extra 
aandacht van de mensen die je liefhebben 
kwam Bloemendaal G1 bij HBC op bezoek. 
Voorafgaand moest er wel wat geregeld wor-
den met tijden, kleedkamers en velden maar 
als je elkaar kan (=wilt) helpen dan geeft dat 
een goed gevoel. 

Gesterkt door het goede resultaat van de 
laatste wedstrijd trok HBC ten strijde. Arjen 
nam direct zijn plek op de penaltystip in en 
Sebastiaan zijn plek tussen de palen. Daar-
tussen speelde de strijd zich af. Vooral Li-
ban had het op links moeilijk tegen de gro-
te en sterke buitenspeler van Bloemendaal. 
Niet vreemd ook dat van die kant het eerste 
doelpunt afkwam, 0-1. Reden voor HBC er 
nog een schepje bovenop te doen. Toch iets 
scherper in de duels en wat rustiger aan de 
bal. Het effect was de voorsprong door Arjen 
waarvan de tweede uit een afgemeten cor-
ner van Rick. Bloemendaal groef zich in voor 
het eigen doel, maar Jeroen en Davy speel-

den het slim door steeds opnieuw vanaf de 
zijkant de ruimte te benutten. De laatste be-
loonde zichzelf, en HBC, met een mooie tref-
fer.

Coach Jan benutte het voordeel van de ve-
le wissels bij het begin van de tweede helft. 
Maar iemand heeft eens gezegd “Elk voor-
deel hep ze nadeel”. Ook nu was dat weer 
zo. Het spel werd er wat onrustiger door en 
Bloemendaal maakte er dankbaar gebruik 
van. Weer die grote en sterke buitenspeler 
wist het zelfs weer onnodig spannend te ma-
ken, 3-2. De strijd werd wat pittiger. Bij een 
verkeerde terugspeelbal van HBC ging een 
Bloemendaler wel heel stevig door en leek 
daarbij Sebastiaan te blesseren. Het werd 
met de mantel der liefde bedekt en het spel 
bleef boeiend. Na een uur sporten kon HBC 
3 punten bijschrijven. De knuffels waren niet 
van de lucht. Ondanks de wat koude ochtend 
gingen de spelers en het talrijke publiek met 
een warm gevoel naar huis. 
Leo Holdorp

INGEZONDEN

Oranje Fonds zoekt vrijwilligers
voor 8 NLdoet klussen

Heemstede - Op vrijdag 11 en zaterdag 
12 maart steken Nederlanders de handen 
uit de mouwen tijdens de veertiende editie 
van NLdoet. Ook in Heemstede zijn handen 
nodig. Daar zijn 8 klussen te doen van de 
totaal 8.649 klussen in het hele land. Nog 
nooit eerder waren in dit stadium al zo veel 
klussen aangemeld.
Het Oranje Fonds roept iedereen op om zich 
op deze dagen in te zetten voor sociale or-

ganisaties. Een leuke klus uitzoeken kan 
op www.nldoet.nl. Het Oranje Fonds onder-
steunt sociale initiatieven met kennis, geld 
en contacten. Deze steun is er voor initia-
tieven die ervoor zorgen dat mensen el-
kaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, be-
grip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor 
een ander. Koning Willem-Alexander en 
Koningin Máxima zijn beschermpaar van 
het Oranje Fonds.
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Exposities
T/m eind februari stads-
gezichten en meer van Vera 
Bruggeman in het Spaar-
ne Ziekenhuis Hoofddorp, 
aan de N201. Kijk ook op
www.verart.nl.

18 februari t/m 6 maart 
Nieuwe expositie in De 
Waag, Spaarne, Haarlem. 
Lizan van Dijk toont schil-
derwerk en sculpturen in 
het thema ‘Terminus’, roept 
weemoedige herinnerin-
gen op aan reizen.
www.kzod.nl

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

T/m 1 mei Expositie Rob 
Clous in de Luifel, WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 
Heemstede. Te zien tijdens 
openingsuren: 9.00- 22.00 
uur. Zie ook:
www.robclous.nl en
www.wijheemstede.nl.

Gemeentehuis 
Woensdag 17 februari bij-
eenkomst belangstellen-
den voor AED-netwerk, 

groep mensen via een net-
werk, die hulp verleent bij 
acute hartstilstand. 19.30u. 
Informatie via:
www.heemstede.nl of neem 
contact op via hartveilig-
wonen@connexxion.nl of 
0900-3212580.

Jeugd
Vrijdag 19 en 26 febru-
ari, 10.00-11.00 uur Peu-
terbieb in de Bibliotheek 
Heemstede (Julianaplein 
1). Gratis toegang.  Info op: 
www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl.

Zondag 21 februari Gra-
tis clinic voor keepers bij 
RCH, Sportparklaan 6, 
Heemstede. Iedereen wel-
kom, 14.00 uur,
www.rch-voetbal.nl.

Lezingen/presentaties
Donderdag 18 februa-
ri vertelt presentator Twan 
Huys over De Clintons naar 
het gelijknamige boek. In 
de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Aanvang 20.00 
uur. Toegang; 5,-. Organi-
satie boekhandel Blokker 
met WIJ Heemstede. Re-
serveren: tel 023-5282472.

Zaterdag 20 februari Le-
zing over Het Kennis Boek, 
Thorbeckelaan 29 Heem-
stede. 14.00 uur. Toegang 
vrij. Aanmelden bij Nel Bijl-
mer, 06-24759460 of 023-
5338076.

Dinsdag 23 februari Dia-
na de Wild vertelt over 
Griekse kunst uit de oud-
heid. 14.00 uur. Entree: 4,-. 
Bij Wij Heemstede, Heren-
weg 96 Heemstede. Opge-
ven: (023) 548 38 28 kies 1 
en bij de receptie van De 
Luifel.

Dinsdag 23 februari over 
tassen bij NVVH Vrouwen-
netwerk, EHBO-gebouw, 
Herenweg 88a, Heem-

AgendA stede. Aanvang 14.00 
uur. Zaal open: 13.45 uur.
Toegang niet-leden: 2,50. 
023-5477486 / www.nvvh.nl                                                                                                   

Markten
Zondag 21 februari Vlooi-
enmarkt 9.30-16.00 uur in 
sporthal de Schelft, Noord-
wijkerhout.
Organisatie-buro MIKKI, 
0229-244739 / 244649. Of: 
www.mikki.nl.

Zondag 21 februari Snuf-
felmarkt in Kennemer 
Sportcenter Haarlem, IJs-
baan 2. 9.00-16.30 uur. En-
tree: 3,50 euro / kinderen 
t/m 12 jaar gratis toegang. 
Parkeren gratis.

Muziek
Zondag 21 februari Thee-
concert in de Oude Kerk, 
Wilhelminaplein te Heem-
stede met de Harbour 
Jazzband. 15.00 uur. Toe-
gang vrij met deurcollecte. 
Na afl oop samenzijn in de 
Pauwehof.

Vrijdag 26 februari Voor-
speelavond Gitaargroep 
KNA in clubgebouw ‘de 
Meerklank’, Bennebroek 
(Zandlaan t/o nr 36). 19.00 
uur. Entree gratis.

Zaterdag 27 februari Wi-
bi Soerjadi in Oude Kerk 
Heemstede. Aanvang 20.15 
uur. Kaarten à 25,- euro via 
www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede.

Theater
Vrijdag 26 februari Thea-
tershow Joris Linssen met 
band Caramba in de Lui-
fel, Herenweg 96 Heemste-
de. 20.15 uur. 20,- toegang. 
Kaarten: 023-5483838.   

Themabijeenkomst
Woensdag 24 februari 
Middag over slechtziend-
heid bij senioren met info 
over hulpmiddelen. 10.00-
11.30 uur, bij WIJ Heemste-
de, Lieven de Keylaan 24 
Heemstede. Toegang gra-
tis. Meer informatie: (023) 
528 85 10.

Slag om precariobelasting
Heemstede - Op de agen-
da van de commissie midde-
len stond de behandeling van 
een brief van de burgerre-
kenkamer van de gemeente 
Langedijk. De reden was dat 
Langedijk de transporteur 
van stroom, Liander, gaat 
aanslaan (2 miljoen euro). 
Dit voor het gebruik van de 
grond voor de leidingen. Wat 
blijkt? Liander is verplicht al-
le gebruikers in het land het-
zelfde tarief te berekenen 
via de elektrarekening. Al-
le afnemers van Liander be-
talen zo mee aan de inkom-
sten van Langedijk. In Heem-
stede is Stedin verantwoor-
delijk voor het transport van 
elektriciteit dus in dat opzicht 
heeft Heemstede er (nog) 
geen last van. De ontwikke-
ling baart echter wel zorg. 
Als een van de afnemers van 
Stedin ook belasting gaat 
heffen voor het grondgebruik 
ontstaat dezelfde situatie. De 
burgerrekenkamer van Lan-
gedijk vond het eerlijker dan 
maar de OZB te verhogen.  

De OZB is tevens BTW-vrij en 
de elektrarekening niet. Pre-
cariorechten waren ooit be-
doeld voor reclame-uitin-
gen, terrassen en dergelij-
ke. In de niet te stillen honger 
naar inkomsten maken ge-
meenten nu gebruik van de 
mogelijkheid ook alles wat 
in de grond zit te belasten. 
Via contracten en wetgeving 
is een aantal grondgebrui-
kers zoals kabel TV en Tele-
com vrijgesteld van precario. 
De Zeeuw (GroenLinks) en 
Van Zon (D66) willen de ver-
eniging van Nederlandse ge-
meenten inschakelen en een 
signaal afgeven dat de han-
delwijze van het bestuur van 
Langedijk niet past. De Rijks-
overheid werkt (sinds 2010) 
aan nieuwe wetsvoorstellen 
waarin de precariobelasting 
wordt afgeschaft. Zij denken 
daarbij aan een overgangs-
termijn van 10 jaar. Dit gege-
ven kreeg de handen van de 
commissie middelen niet op 
elkaar. 
Eric van Westerloo

Super Snuffelmarkt met 300 kramen
Regio – Op zondag 21 februari kunt u een 
grote snuffelmarkt bezoeken van 9 tot 16.30 
uur in het Kennemer Sportcenter te Haarlem. 
Van serviesgoed en keukenspullen tot boe-
ken, sieraden, speelgoed, curiosa, elektri-
sche apparaten, kleine meubeltjes enz. enz. 
Wie weet ligt er wel iets bijzonders op u te 
wachten en vindt u nu eindelijk het boek 

dat u al jaren zocht of een leuk schilderij-
tje. Ook voor verzamelaars is het altijd leuk 
snuffelen op zo’n gezellige markt.
De entreeprijs is 3,50 euro voor volwasse-
nen; kinderen onder geleide t/m 12 jaar 
hebben gratis toegang. Parkeren is gratis.
De Kennemerhal is gelegen aan de IJs-
baanlaan 2 te Haarlem.

Oude jazz in Oude Kerk
Heemstede - In de Ou-
de Kerk aan het Wilhelmin-
aplein in Heemstede is op 21 
februari het podium voor de 
Harbour Jazzband. Het be-
looft een spetterend optre-
den te worden van New Or-
leans Jazz en Dixielandmu-
ziek! Muziek,  geïnspireerd 
op composities van bijvoor-

beeld Joe ‘King’ Oliver, Louis 
Armstrong, Duke Ellington 
en Glenn Miller. De bezetting 
van deze 60 jaar oude band 
bestaat uit Flip Robers, band-
leider, trombone, Sytze van 
Duin, trompet, Hans Verheul, 
en Jan Wouter altklarinet en 
saxofoon, Ton Hameeteman, 
piano, Matthijs Willering, 

Februaribloesem
Heemstede – Het is niet direct duidelijk om welk type 
boom het hier gaat maar feit is wel dat de bloesem schit-
terend is. Nu in bloei op de locatie Herenweg, hoek Rand-
weg. Bloesem heeft vele kunstenaars tot inspiratie ge-
leid en dat is te snappen: de tere bloemetjes zijn een lust 
voor het oog. We kijken reikhalzend uit naar de lente… 
en doen het nu alvast met dit lente-achtige winterplaatje.
Foto: Marenka Groenhuijzen

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

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

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

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

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

Volg ons via 
Facebook of Twitter

In deze uitgave:
-  Bestemmingsplan 
 ‘Havendreef’
- Verwijdering fietswrakken 
 diverse locaties
- Omgevingsvergunningen

Concept welstandsnota Heemstede 2016 
ter inzage
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten om, na een positief advies van 
de raadscommissie, de concept welstandsnota 
Heemstede 2016 vrij te geven voor inspraak. 
De commissie Middelen heeft op 10 februari 
2016 een positief advies gegeven. 

Waarom een nieuwe welstandsnota?
In de welstandsnota maakt de gemeente kenbaar 
hoe ze omgaat met het welstandstoezicht. Iedereen 
met een bouwplan kan van tevoren nagaan aan 
welke welstandscriteria het plan moet voldoen. 
De huidige welstandsnota is in 2004 vastgesteld 
door de raad en in 2009 gedeeltelijk herzien voor 
het centrumgebied. Zowel vanuit de raad als 
vanuit de welstandscommissie is de wens geuit 
om een herziening en vereenvoudiging van de 
huidige welstandsnota. Daarnaast is gewijzigde 
wet– en regelgeving en de nieuwe ‘kan-bepaling’ 
mede aanleiding om een nieuwe welstandsnota te 
schrijven. De ‘kan-bepaling houdt in dat het college 
kan afzien van het inwinnen van advies bij de 
welstandscommissie, waardoor de doorlooptijd van 
een omgevingsvergunning wordt verkort. 

Hoe ziet de nieuwe welstandsnota 
eruit?
De nieuwe welstandsnota is geactualiseerd, sterk 
vereenvoudigd en gereduceerd tot 65 pagina’s.
De nieuwe welstandsnota maakt onderscheid in 
gebieden en objecten, waarbij de gebieden de kern 
vormen voor het welstandsbeleid. 

Gebieden
De gemeente is verdeeld in 11 gebieden, 
waarvoor de ’welstandscriteria gebieden’ gelden 
en waarbij een onderscheid is gemaakt in drie 
welstandsniveaus: bijzonder 1, bijzonder 2 en 
regulier. Van deze gebieden is het ruimtelijke en 
architectonische beeld beschreven, die samen de 
uitgangspunten vormen voor een welstandstoets. 

Objecten
De ’welstandscriteria objecten’ lenen zich voor een 
vereenvoudigde toetsing van veel voorkomende 
bouwwerken (objecten), hierbij valt te denken aan 
dakkapellen, aan- en uitbouwen, reclame, etc.
Het merendeel van deze objecten kan in de 
toekomst worden afgedaan middels een ambtelijke 
sneltoets op basis van de Kan-bepaling en 
wordt niet meer voor advies voorgelegd aan de 
welstandscommissie.

Terinzagelegging
Het concept van de welstandsnota Heemstede 2016 
ligt van 18 februari tot en met 30 maart 2016 
ter inzage. De nota en de bijbehorende stukken 
kunnen tijdens openingsuren worden ingezien op 
het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede.
Daarnaast is het concept van de welstandsnota 
Heemstede 2016 en de bijbehorende stukken 

digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website 
www.heemstede.nl (onder Politiek en organisatie > 
Beleidsstukken > Welstandsnota 2016).

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan 
iedereen zienswijzen indienen op het concept van 
de welstandsnota. U kunt uw zienswijze schriftelijk, 
per e-mail of mondeling kenbaar maken:
- Stuur uw schriftelijke reactie naar: 
 Het college van burgemeester en wethouders 

van Heemstede, t.a.v. de afdeling bouw- en 
woningtoezicht, postbus 352, 2100 AJ Heemstede

- Stuur uw e-mail naar: 
 postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl
- Mondeling: 
 Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken 

met John van Wanum van de afdeling bouw- en 
woningtoezicht, telefoonnummer 023-54 58 755.

Informatie
Voor informatie over de inhoud van de concept 
welstandsnota of de te volgen procedures kunt u 
contact opnemen met John van Wanum van de 
afdeling bouw- en woningtoezicht. Hij is telefonisch 
te bereiken onder nummer 023-5485755 of op het 
e-mailadres jvanwanum@heemstede.nl. 



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Jacob van Campenstraat 47, plaatsen 

dakopbouw en dakkapel, wabonummer 33223, 
ontvangen 29 januari 2016

- Chrysanthemumlaan 19, het doorbreken 
 van een muur, wabonummer 33149, 
 ontvangen 29 januari 2016
- Cruquiusweg t.h.v. nr. 37, plaatsen 2 

fietsenstallingen en een infopaneel ter plaatse 
van een bushalte, wabonummer 33307, 
ontvangen 1 februari 2016

- Heemsteedse Dreef t.h.v. nr. 270, plaatsen 
infopaneel ter plaatse van een bushalte, 
wabonummer 33287, ontvangen 1 februari 2016

- Heemsteedse Dreef t.h.v. nr. 47, plaatsen 
infopaneel ter plaatse van een bushalte, 
wabonummer 33336, ontvangen 1 februari 2016

- Heemsteedse Dreef t.h.v. nr. 175, plaatsen 
infopaneel en 2 fietsenstallingen ter plaatse van 
een bushalte, wabonummer 33333, 

 ontvangen 1 februari 2016
- Heemsteedse dreef t.h.v. nr. 30, het plaatsen van 

een infopaneel ter plaatse van een bushalte, 
wabonummer 33331, ontvangen 1 februari 2016

- Heemsteedse Dreef t.h.v. nr. 102, plaatsen 
infopaneel ter plaatse van een bushalte, 

wabonummer 33327, ontvangen 1 februari 2016
- Cruquiusweg t.h.v. nr. 144, plaatsen infopaneel 

ter plaatse van een bushalte, wabonummer 
33325, ontvangen 1 februari 2016

- Herenweg 126, aanpassen van het voetpad bij 
zorgcentrum Kennemerduin, wabonummer 
33369, ontvangen 27 januari 2016

- Bronsteeweg 2-6, het vervangen van reclame, 
wabonummer 33507, ontvangen 4 februari 2016

Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Cruquiusweg 39A, het wijzigen van een 

trappenhuis bij een kinderdagopvang, 
wabonummer 33983, ontvangen 7 februari 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Wilhelminaplein 17A, recht optrekken 

achtergevel op de 2e verdieping, wabonummer 
31040, verzonden 11 februari 2016

- Eekhoornlaan 1, het verwijderen van twee 
dragende wanden, wabonummer 31826, 
verzonden 11 februari 2016

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

10 woningen Raadhuisstraat 22/24A-Postlaan
Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en 
ontwerp-omgevingsvergunning 10 woningen 
Raadhuisstraat 22/24A-Postlaan Heemstede

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede maken op grond van het bepaalde 
in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) bekend dat de gemeenteraad een 
ontwerp-verklaring van geen bedenkingen heeft 
afgegeven. Deze verklaring heeft betrekking 
op de door burgemeester en wethouders 
vastgestelde ontwerp-omgevingsvergunning 
voor het permanent toestaan van een bouwplan 
van 10 woningen en een bedrijfsruimte met 
bijbehorende parkeervoorziening in afwijking van 
het bestemmingsplan “Centrum en omgeving”.
De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 
en de ontwerp-omgevingsvergunning met 

bijbehorende stukken liggen met ingang van 
donderdag 18 februari 2016 gedurende 6 weken 
voor eenieder ter inzage.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en 
de ontwerp-omgevingsvergunning zijn digitaal 
te raadplegen op de websites www.heemstede.
nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
OVposterij-0101). Ook liggen de ontwerpen 
gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in 
de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Gedurende bovengenoemde termijn (dus tot 
en met woensdag 30 maart 2016) kan eenieder 
mondeling of schriftelijk zienswijzen over de 
ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 

en ontwerp-omgevingsvergunning indienen. 
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 
ingediend bij burgemeester en wethouders van 
Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede 
of via e-mail gemeente@heemstede.nl. Voor het 
mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact 
opnemen met de heer R. van der Aar. Zijn gegevens 
vindt u hieronder. Voor zowel de schriftelijke als de 
mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd 
moet worden aangegeven op welke onderdelen 
van de ontwerp-omgevingsvergunning de 
zienswijze betrekking heeft.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de heer R. van der Aar, van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid, via telefoonnummer 023-5485764 of e-mail 
rvanderaar@heemstede.nl.

Bestemmingsplan ‘Havendreef’ 
Heemstede
Bestemmingsplan onherroepelijk
Burgemeester en wethouders van Heemstede 
maken bekend dat het bestemmingsplan 
‘Havendreef’ digitaal bekend onder IDN: 
NL.IMRO.0397.BPhavendreef-0201, onherroepelijk 
is geworden. Het beroep dat is ingesteld tegen het 
besluit van de gemeenteraad van 23 april 2015 tot 
vaststelling van het bestemmingsplan, is door de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
niet-ontvankelijk verklaard.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het besluit en het bestemmingsplan kunt u 

digitaal inzien op de website van de gemeente 
Heemstede, www.heemstede.nl en op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De authentieke 
planbestanden kunt u raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl. Ga naar “Een plan bekijken” en 
dan naar “Bestemmingsplannen”. Klik vervolgens op 
“ID” en vul “NL.IMRO.0397.BPhavendreef-0201” in om 
het gehele plan te bekijken. 
Het besluit met bijbehorende stukken is voorts in te 
zien in het Raadhuis, Raadhuisplein 1, te Heemstede. 
De openingstijden van het Raadhuis vindt u op de 
voorkant van deze uitgave.

Verkeersbesluiten
Terreininrichting De Hartekamp 
Het terrein van De Hartekamp Groep is recent 
heringericht. Het verkeersbesluit bevat in 
hoofdlijnen het instellen van de maximumsnelheid, 
het reguleren van de verkeerscirculatie, het parkeren 
en het laden en lossen in het gebied.

Grotstuk 30 km/uur zone
Het instellen van een 30 km/uur zone in de wijk 
Het Grotstuk.

De volledige tekst van de verkeersbesluiten wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 
17 februari 2016 zes weken ter inzage in het 
Raadhuis van Heemstede. 

Bent u het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. 
Zie hiervoor Inzien, reageren, bezwaar maken.

Agenda’s
Vergadering commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 18 februari 2016 
in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 
20.00 uur  bezwaar tegen een besluit met 
  betrekking tot bijstandverlening 
  zelfstandigen - niet openbaar - 
20.30 uur bezwaar tegen een besluit met betrek-
  king tot een Wob-verzoek - openbaar -

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. 
De definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn.
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Vergadering gemeenteraad 
De vergadering van de gemeenteraad van 
Heemstede op donderdag 25 februari 2016 om 
20.00 uur vervalt.



Anja van Oorsouw (3e), Harry Kal (winnaar) en Anneke Keyl 
(2e) (foto: Fons).

Bamboe Acht schittert op 
eigen Valentijnstoernooi
Heemstede – Mahjongclub 
Bamboe Acht was zeer suc-
cesvol op het Valentijnstoer-
nooi in College Hageveld, za-
terdag 13 februari. Harry Kal 
won het door de club geor-
ganiseerde toernooi bij de 
wedstrijdspelers en bij de re-
creanten eindigde nationaal 
kampioen Luuk van Balkum 
als tweede.

Liefst 124 mahjongspelers – 
onder wie 13 spelers uit on-
ze buurlanden - trokken za-
terdag naar Atheneum Colle-
ge Hageveld voor het jaarlijk-
se toernooi van Mahjongclub 
Bamboe Acht.
Na vier ronden van 1½ uur 
bleek Harry Kal de bes-
te bij de 80 wedstrijdspe-
lers met drie overwinningen 

en een tweede plaats. Ook 
Anneke Keyl (Silence of the 
Winds) en Anja van Oorsouw 
(Schoon Spel) scoorden 14 
tafelpunten, maar totaliseer-
den minder mahjongpun-

ten dan de speler van Bam-
boe Acht. Bij de recreatie-
ve spelers leek de 12-jarige 
Luuk van Balkum zijn tweede 
toernooi op rij te gaan win-
nen, maar in de laatste ron-
de moest hij een ‘0’ slikken. 
Michel Lamers van mahjong-
vereniging De Negen Poor-
ten passeerde de thuisspeler 
op ‘doelgemiddelde’.

‘Te duur op sommige plekken’
VVD wil meer ambitie 

Noord-Hollands internet
Heemstede - Statenfractie VVD wil dat de provincie 
Noord–Holland snel meer gaat doen om hoogwaardig 
internet in heel de provincie gefaciliteerd te krijgen.

De provincie heeft zichzelf tot doel gesteld 95% van 
Noord-Holland in 2030 gekoppeld te hebben aan een 
vaste en snelle internetverbinding. Gezien het steeds 
groter wordende belang van goede internetverbindin-
gen vindt de VVD dat die ambitie scherper gesteld moet 
worden.

De provincie heeft een onderzoek laten doen naar de 
zogenaamde ‘witte vlekken’ in de internet dekking van 
Noord-Holland.
Daar is het voor marktpartijen te duur om internet voor-
zieningen aan te leggen. In die situaties is steun van over-
heden nodig om de gebieden aantrekkelijk te houden om 
te wonen en werken.

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

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

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

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

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door 
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de 
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van burgemeester en wethouders, postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing 
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar 
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van 
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 

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

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

Verwijdering fietswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:

In de fietsenstalling vlakbij tankstation 
Herenweg/Kerklaan:
- Een blauwe herenfiets, merk Gazelle, met slag in 

voorwiel
- Een witte herenfiets, merk Gazelle, met lege 

banden
- Een blauwe herenfiets, merk Sparta, met lege 

banden
Bij Meijerslaan, ingang 154 t/m 256:
- Een grijze kinderfiets, merk 360 Loeke, met lege 

banden en geen remmen 
- Een blauwe herenfiets, merk Kyoso, met lege 

banden
- Een blauwe herenfiets, merk Gelria, met lege 

banden en zadel stuk

- Een zwarte damesfiets, merk Union, met lege 
banden

Bij Meijerslaan flat 258: 
- Een grijs/blauwe damesfiets, merk Locomotief, 

met lege banden, 
Aan de Leidsevaartweg, tegenover NS-station: 
- Een blauwe damesfiets, merk onbekend, met 

lege banden en er mist een trapper
Op de hoek Zandvoortselaan/Vondelkade: 
- Een roze damesfiets, merk onbekend, met lege 

banden en losse spatborden 
In de fietsenstalling voor Raadhuisplein 1: 
- Een oranje/roze damesfiets, merk onbekend, met 

lege banden.  

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rij technisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 14 dagen na datum van deze publicatie 
de gelegenheid hun fiets van de weg te verwijderen 
of ervoor te zorgen dat de fiets weer in rijtechnische 
staat verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn niet 
van de weg is verwijderd of nog steeds in een 
onvoldoende rijtechnische staat verkeert, wordt de 
fiets in opdracht van het college van burgemeesters 
en wethouders verwijderd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat 
aan de Cruquiusweg 47 Heemstede tegen betaling 
van de gemaakte kosten.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemeen telefoonnummer 14023.
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