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Hartekamp bekent kleur: 
okergeel na restauratie
Heemstede - De buitengevel 
van de Hartekamp wordt oker-
geel. Uit het kleurenonderzoek 
door Rob Crévecoeur bleek, dat 
na minutieus onderzoek van ve-
le lagen en laagjes verf, de kleur 
okergeel met een vleugje warm 
oranje, vroeger de kleur was van 
het markante gebouw aan de 
Herenweg in Heemstede, grens 
Bennebroek. De voorzitter van 
de Raad van Bestuur, Jan Bau-
er, vertelde maandagochtend in 
de mooie Gouden Zaal van het 
Rijksmonument dat de restaura-
tie noodzakelijk is geworden om 
het in goede staat te kunnen hou-
den voor vele jaren. Het voorma-
lige hoofdgebouw wordt voorlo-
pig nog gebruikt als opleidings-
en vergaderaccommodatie. Men 
streeft ernaar het gebouw een 
goede nieuwe toekomst te geven 
buiten de zorginstelling. Voor de 
zorg is het financieel een maatje 
te groot. Naast de toekomstplan-
nen voor het hoofdgebouw is de 
Hartekampgroep in gesprek met 
het Landschap Noord-Holland 
over een overname van het be-
heer en onderhoud van het land-
goed.  De zorginstelling wil zich 
de komende .jaren volledig con-
centreren op de realisering van 
een moderne zorgwijk op het 
landgoed.   
In locatie De Hartekamp wordt in 
de periode 2009-2013 een nieu-
we woonwijk gerealiseerd voor 
216 cliënten, een nog onbekend 

aantal woningen voor particulie-
ren aan de Zuidstrook, 24 niet-
residentiële voorzieningen en 
een aantal dagbestedingvoor-
zieningen. De Hartekamp wordt 
een gastvrije, openbare locatie, 
waar de zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking, 
culturele ontmoetingen en eco-
logisch waardevol natuurgebied 
met elkaar zijn verbonden en tot 
hun recht komen. De restaura-
tie gaat ruim 1 miljoen kosten. 
Een half miljoen komt uit een le-
ning van het Nationaal Restau-
ratiefonds, de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed draagt een 
half tot driekwart miljoen bij. De 
leiding van het restauratiepro-
ject is in handen van Hylkema 
Consultants uit Utecht. 
Wethouder Pieter van de Stadt 
was uitgenodigd om de eerste 
lik verf op de voorgevel te sme-
ren, maar in een forse regenbui, 
moet je geen gevels gaan wit-
ten en zeker niet geel verven. Op 
een schildersezel, met een ferme 
kwast en de juiste pot okergele 
verf kon hij in de Gouden Zaal 
de nieuwe kleur onthullen. Voor 
een historicus een mooi mo-
ment, die hij dan ook gelijk aan-
greep om te benadrukken hoe 
fijn het is dat straks iedereen 
kan genieten van het groen, als 
het Noord-Hollands Landschap 
het terrein straks openstelt voor 
iedereen. Deze organisatie heeft 
de Overplaats, het terrein aan de 

Herenweg tegenover het hoofd-
gebouw visueel betrokken bij de 
Hartekamp en een zichtlijn naar 
het heuveltje gemaakt. Vandaar 
had je vroeger vrije uitkijk op 
de Haarlemmermeer. Kan Pie-
ter straks zijn ambtgenoot van 
de Haarlemmermeer, Michel 
Bezuijen, in de ogen kijken. 
Ton van den Brink

Links voorzitter RvB Hartekamp Jan Bauer  en schilder/wethouder Pieter van de Stadt.

www.heemsteder.nl

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

4.50

ErwtEnsoEp
uit eigen keuken

1 liter

In deze krant:
alles over de gemeenteraadsverkiezingen.

Werkzaamheden 
aan het spoor

Heemstede – In maart voert 
ProRail vernieuwingswerk-
zaamheden uit aan het traject 
Leiden-Haarlem. Dit is nood-
zakelijk om het personen- en 
goederenvervoer op het traject 
blijvend soepel te laten verlo-
pen. In Heemstede tussen het 
station en de overweg ‘Man-
pad’ worden volgend weekend 
werkzaamheden uitgevoerd. 
Het gaat om de periode vrijdag 
5 maart, 23.00 uur tot en met 
maandag 8 maart, 5.00 uur. De 
werkzaamheden kunnen voor 
overlast zorgen, geeft Pro-
Rail aan. Bovendien kan bui-
ten de genoemde periode ook 
nog overlast voorkomen, door 
voorbereidende of afrondende 
werkzaamheden. Info: 0900-
7767245 of www.ns.nl
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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 zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws
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Column

Goed geïnformeerd naar de stembus
Op woensdag 3 maart kunt u naar de stembus om een nieuwe 
gemeenteraad voor Heemstede te  kiezen. U bepaalt wie er de 
komende vier jaar aan het politieke roer van uw gemeente ko-
men te staan. Maar misschien denkt u: waarom zou ik eigen-
lijk? Dan roep ik u graag op toch te stemmen. Al bent u niet of 
minder in de politiek geïnteresseerd, ook uw stem is veel waard! 
U bent per slot van rekening ervaringsdeskundig als het gaat om 
leven, werken en wonen in Heemstede. 

Ik vind het erg belangrijk dat ook jongeren, de ‘nieuwe kiezers’, 
die voor het eerst een stempas hebben ontvangen, gaan stem-
men. Want door te stemmen oefen je invloed uit op de keu-
zes die uiteindelijk door de gemeenteraad worden gemaakt. Dat 
heeft gevolgen voor alle inwoners, dus ook voor als je jong bent! 
Heb je ergens een mening over, dan kun je die mening op 3 
maart kenbaar maken.

Op maandagavond 1 maart om 20.00 uur is in de Burgerzaal 
van het raadhuis hét lijsttrekkersdebat. De lijsttrekkers van de 
politieke partijen die in Heemstede op 3 maart deelnemen aan 
de verkiezingen, gaan dan in discussie met elkaar over diverse 
onderwerpen. 
Debatleider is Peter van der Geer, directeur van debat.nl. Hij stond aan de basis van het Lagerhuis en is 
een veelgevraagd gespreksleider voor de lokale politiek. U kunt de discussies volgen maar ook actief 
bijdragen door stellingen te bedenken. Muziek tijdens dit lijsttrekkersdebat wordt verzorgd door oud-
Hageveld scholieren. Het belooft een interessante avond te worden, ik nodig u van harte uit!

De komende jaren worden er belangrijke beslissingen genomen. Bijvoorbeeld over bezuinigingen die 
als gevolg van de economische recessie doorgevoerd moeten worden. Over de verkeersafwikkeling en 
verkeersveiligheid in Heemstede. Over de inrichting van de openbare ruimte zoals de ontwikkeling van 
het Wilhelminaplein en van het gebied rond de haven. Of over hoe om te gaan met de toenemende 
vergrijzing in Heemstede. Wilt u meer inzicht in wat er in Heemstede aan de orde is en wat de stand-
punten daarbij zijn van de Heemsteedse politieke partijen? Via de gemeentelijke website (www.heem-
stede.nl) kunt u het Kieskompas invullen, dat u kan helpen bij het maken van een keus. Want u bepaalt 
wie uw belangen in Heemstede moeten gaan behartigen. De gemeenteraadsverkiezingen vormen een 
belangrijk moment voor de lokale democratie. Daarom hoop ik dat u zich echt lokaal oriënteert en u 
niet vooral laat leiden door wat er in de landelijke politiek speelt. 
Kom naar de stembus op 3 maart! 

Marianne Heeremans, Burgemeester Heemstede

10.295,00 Euro 
voor Haïti

Heemstede – Het jaar-
lijkse schaatsuitje van de 
Jacobaschool (eind vorige 
maand) werd gebruikt om 
geld bijeen te schaatsen 
voor de slachtoffers van 
de aardbeving in Haïti.
Het voorstel was om een 
kwartier lang rondjes te 
schaatsen die door fami-
lie en bekenden gespon-
sord konden worden. Een 
snelle actie, want er was 
maar een weekend om 
de sponsors te benade-
ren. Het zag er meteen al 
goed uit. Twee leerlingen 
uit groep 7 vonden ieder 
wel 30 sponsors.
Er is op 28 januari ge-
schaatst door de leerlin-
gen van groep 3 tot en 
met 8. Een kwartier lang  
is er verschrikkelijk hard 
geschaatst. Rode hoof-
den, schaatsen plat op 
het ijs, langs te boarding 
of dwars door het mid-
den, handen op de rug, of 
juist zwaaiend alle kanten 
uit. Er is  gestempeld door  
ouders en leerkrachten. 
Er zijn heel veel rondjes 
geschaatst en dus is er 
is heel veel geld verdiend 
voor Haïti. En de kleuters? 
Die hebben kaarten voor 
Haïti gemaakt en aan hun 
ouders verkocht. Ook zij 
hebben bijgedragen aan 
het tot stand komen van 
zo’n groot bedrag, name-
lijk: 10.295,00 euro! 

Jan van Goyenstraat 31 • Heemstede • Tel. 023-5291892
www.sanz.nl

SANZ...
"DAAR ZIT JE GEBAKKEN"
(6-gangen verrassings-menu 29.50)

sanz hoort bij de beste 500 restaurants van 
nederland. (Gault Millau 2010)

Probeer het zelf!
Sanz is ALLE dagen geopend
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Heemstede - Tijdens de ver-
gadering van de gemeenteraad, 
afgelopen donderdag 18 febru-
ari, is de VVD akkoord gegaan 
met het raadsvoorstel in totaal 
850.000,- euro krediet te ver-
lenen voor de aanleg van een 
kunstgrasveld voor hockey (Al-
liance) en ook een voor voetbal 
(RCH), beide op het Sportpark 
Groenendaal.
Het uitgangspunt van ‘VVD – de 
sportiefste’ was dat de bestuur-
ders van verenigingen op het ge-
meentelijk sportcomplex in goed 
overleg oplossingen zouden vin-
den voor de aanleg van extra 
kunstgrasvelden op het com-
plex. De eerste uitkomsten, een 
kunstgrasvoetbalveld voor VEW/
HFC Heemstede en draaiing van 
het honkbalveld voor RCH Pin-
guïns, zijn inmiddels opgepakt. 
Ook HBC voetbal beschikt sinds 
een jaar over een kunstgras-
voetbalveld. 
Alliance biedt sport voor meer 
dan 1.000 Heemstedenaren en is 
groeiende. De VVD vindt het een 
vereiste deze ontwikkelingen te 
ondersteunen. Daarnaast biedt 
zij RCH de mogelijkheid ook 
mee te gaan in de innovatieve 
ontwikkelingen. Het veld onder-
steunt ook de groei van RCH. 
De oplossing voor twee andere 
knelpunten, een kunstgrashoc-
keyveld en een kunstgrasvoet-
balveld, stonden donderdag 18 
februari op de raadsagenda. Dit 
was het resultaat van gedegen, 
goed en sportief overleg tussen 
de bestuurders van Alliance en 
RCH. RCH staat een veld af aan 
Alliance en krijgt daarvoor terug 
de aanleg van kunstgras op hun 
hoofdvoetbalveld. 
Alliance kampt al tijden met een 
veldentekort. Dit ligt in het ver-
lengde van de melding van de 
hockeybond namelijk dat het 
aantal hockeyers in Nederland 
de afgelopen jaren explosief 
is gestegen. Heemstede vormt 
hierop dus geen uitzondering. 

De jeugd van Alliance moest de 
afgelopen seizoenen vaak hun 
thuiswedstrijd bij andere clubs 
spelen in verband met het vel-
dentekort. De VVD vindt dat 
geen goede zaak en het komt 
het verenigingsleven ook niet 
ten goede. Met de komst van 
een extra kunstgrasveld wordt 
het tekort aan veldcapaciteit 
voor Alliance opgelost. 
De meerderheid van de raad 
stemde in met het krediet voor 
het oplossen van de knelpunten 
bij Alliance en RCH. Dit betekent 
dat beide kunstgrasvelden kun-
nen worden gerealiseerd en dat 
Heemstede na de zomer over 
een prachtig gerenoveerd sport-
complex beschikt dat er weer ja-
ren tegen kan.
Als laatste stap zullen nog een 
aantal kleinere zaken (hekwer-
ken e.d.) op het sportpark aan-
gepakt worden. Daarnaast zal 
in overleg met de besturen van 
de sportverenigingen, leden van 
de VOS-groep (Vereniging Om-
wonenden Sportparklaan) en 
ambtenaren van de gemeente 
discussie worden gevoerd om 
de overlast voor omwonenden 
te beperken met betrekking tot 
parkeren en verkeer. De VVD zal 
deze ontwikkelingen van dicht-
bij blijven volgen, vinger aan de 

pols houden en meedenken over 
(creatieve) oplossingen om ook 
deze aandachtspunten op te los-
sen. 
De afgelopen twee jaar heeft An-
nelie Brummer zich namens de 
VVD ingezet voor het tot stand 
komen van een heldere sportvi-
sie en het oplossen van de knel-
punten op het Sportcomplex 
Groenendaal. De VVD is voor-
stander van meer sportende in-
woners. Sport verbroedert, zorgt 
voor een goede conditie en leert 
je incasseren. De VVD heeft altijd 
aangegeven voor meer kunst-
gras op het Sportcomplex Groe-
nendaal te zijn, zowel voor voet-
bal als voor hockey.
Tot slot rest nog het laatste knel-
punt, verlichting op Tennispark 
Groenendaal. Ook hier zal de 
VVD de vinger aan de pols blij-
ven houden en de (nieuwe) ver-
antwoordelijke wethouder aan-
sporen om hier een structurele 
oplossing voor de tennissers te 
vinden.

Lijsttrekkersdebat 1 maart
De VVD biedt vervoer aan voor 
belangstellenden voor het lijst-
trekkersdebat die zelf niet in 
staat zijn naar het Raadhuis te 
komen. Info: Willemijn Zuelen 
(06-24 269 050).

Subsidie Podiumkunst 
De VVD is akkoord gegaan met 
de subsidie in 2010 voor de werk-
groep Podiumkunst in Heemste-
de. Het initiatief dat is uitgegaan 
van de werkgroep, bestaande 
uit vrijwilligers van zowel Thea-
ter de Luifel, Het oude Slot en de 
Heemsteedse Kunstkring, onder-
steunt de VVD van harte. Op de-
ze manier wordt de programme-
ring van de beschikbare podia in 
Heemstede goed op elkaar afge-
stemd, met een prima resultaat 
voor zowel de betrokken podia 
als de geïnteresseerde bezoeker.
Met het gezamenlijk ingediend 
amendement door CDA, VVD en 
PvdA wil de VVD de werkgroep 
Podiumkunst in Heemstede on-
dersteunen en hen prikkelen om 
in oktober 2010 met een goed 
onderbouwd meerjaren bedrijfs-
plan te komen om op deze wij-
ze de podia in Heemstede op de 
kaart te houden.

VVD Heemstede:
“Alliance en RCH:
een sportieve oplossing!”

PvdA: “Maak beter gebruik van het Spaarne”
Heemstede - De PvdA heeft 
zondag 21 februari over het 
Spaarne gevaren van Spaarn-
dam door Haarlem naar Heem-
stede. Hiermee wil de PvdA aan-
dacht vragen voor beter gebruik 
van de rivier in de drie gemeen-
ten. De PvdA wil onder meer dat 
er openbaar vervoer over wa-
ter komt. Onderweg maakte de 
PvdA verschillende stops. 
De PvdA in de drie gemeen-
ten pleit voor openbaar vervoer 
over het Spaarne. De Haarlem-
se PvdA-lijsttrekker Joyce Lan-
genacker: “Denk daarbij bijvoor-
beeld aan een verbinding van 
de binnenstad in Haarlem naar 
Droste en Nieuwe Energie, aan 
de rand van de Waarderpolder. 
Daar vindt woningbouw plaats 

en komen nieuwe culturele ac-
tiviteiten. Maar ook een langere 
verbinding naar Spaarndam of 
Heemstede behoort zeker tot de 
mogelijkheden.”
De Heemsteedse lijsttrekker 
Sjaak Struijf is het daarmee eens: 
“Regelmatig zijn er gesprekken 
over randwegen en parkeer-
plaatsen. Het openbaar vervoer 
wordt nog wel eens vergeten bij 
deze discussies. Dit is een eer-
ste aanzet om creatiever om te 
gaan met het OV-vraagstuk in 
de regio.” Ook Willem Geldof, 
de lijsttrekker voor de PvdA in 
Haarlemmerliede en Spaarn-
woude, ziet genoeg mogelijkhe-
den. “We kunnen aantakken bij 
de fastferry, die nu tussen IJmui-
den en Amsterdam vaart. Je 

kunt bijvoorbeeld in Haarlem de 
Spaarnette nemen en in Spaarn-
dam op de ferry naar Amster-
dam overstappen, dan ben je 
supersnel in de hoofdstad.” Be-
halve aan openbaar vervoer over 
water wordt tijdens de boottocht 
ook aandacht besteed aan an-
dere mogelijkheden die de rivier 
biedt. Zo zou het Spaarne veel 
aantrekkelijker moeten worden 
gemaakt voor toerisme en recre-
atie, bijvoorbeeld door een nieu-
we passantenhaven in Haarlem 
bij molen De Adriaan. Ook ziet 
de PvdA in Haarlem mogelijkhe-
den om langs het Spaarne meer 
aantrekkelijke woningen te bou-
wen, met name aan de noord-
kant van de stad, bijvoorbeeld 
op het Deliterrein.

HBB klaar voor de 
verkiezingen op 3 maart
Heemstede – “Wij, HBB, ma-
ken het verschil” zeggen Remco 
Ates en Annelies van der Have 
als de Heemsteder hen spreekt. 
Een goede leus vinden zij, om-
dat dit aangeeft dat hun par-
tij op een aantal punten ver-
schilt met de overige partijen en 
Heemstede.

Zwijgende meerderheid
“Wij verkondigen vaak de me-
ning van de mensen die niet 
worden gehoord. Zeg maar de 
zwijgende meerderheid” vindt 
Annelies.
Ates vult aan: “Wij zien graag 
dat de burger die iets wil mel-
den, inspreken of gewoon op-
heldering vraagt beter wordt ge-
hoord. De koers die onze inwo-
ners willen varen binnen de ge-
meente zouden we graag in een 
ongedwongen setting willen be-
spreken met hen. Het inspre-
ken tijdens vergaderingen van 
de raad legt vaak te veel druk op 
de mensen die niet gewend zijn 
in het openbaar te spreken. Ook 
de tijd die men tot beschikking 
heeft is meestal ontoereikend. 
Er moet meer gelijkwaardigheid 
komen tussen de burgers en de 
politici.”
Volgens Van der Have stuurt ge-
meentebestuur te veel op pro-
cessen en veel te weinig op de 
inhoud.

Vooringenomenheid
“Het gehalte aan vooringeno-
menheid is momenteel veel te 
hoog en kom niet met voorstel-
len voordat er draagvlak is. Toon 
eens de moed om de ingeslagen 
weg te verlaten”, zegt zij.
De partij zet zich af tegen plan-
nen die leiden tot nog meer 
bouwprojecten in Heemstede. 
De gevestigde orde wil maar 
bouwen voor jong en oud maar 
gaat volledig voorbij aan de 
ontwikkelingen.
“De leegstand in seniorenwo-
ningen is momenteel groot. Voor 
jongeren met een bescheiden 
inkomen is Heemstede sowie-
so altijd al te duur geweest en 
dat los je niet zomaar op. Met 
kunst en vliegwerk is het Water-

torenplan gered”, meent Remco.
“Wij zijn bereid de komende vier 
jaar nog kritischer te kijken naar 
alle uitgaven van de gemeente, 
waarbij wij niets willen uitslui-
ten. Onderzoek wijst uit de ge-
meentelijke financiën sterk on-
der druk komen te staan. De ge-
meente moet zich gaan beper-
ken tot de kerntaken zoals het 
op orde houden van de wegen, 
de veiligheid, verlichting en nog 
veel meer.  Voor leuke dingen 
zijn de mogelijkheden de ko-
mende jaren beperkt. 
 
Geen lastenverhogingen
Wij zetten zeker niet in op een 
lastenverhoging voor onze in-
woners. Dat is ook niet nodig als 
het bestuur zich zou beperken 
tot haar kerntaken. Concurrentie 
van door de gemeente gesubsi-
dieerde instelling met de private 
sector moet stoppen. Wij staan 
midden in de gemeenschap en 
midden in het krachtenveld in 
de raad. Wij zijn groener en so-
cialer dan de VVD maar rechtser 
dan de PvdA en GroenLinks.”
En hoe zit dat dan met de bus-
baan op de Dreef? “Als we over 
oplossingen nadenken die de 
verkeersdoorstroming moeten 
bevorderen, moeten we ook ál-
le mogelijkheden meenemen, 
ook de eventuele inzet van de 
vrije busstrook op de Dreef in de 
spits. Met name in de spits loopt 
het verkeer in en rond Heem-
stede vast. Door slechts één rij-
strook in de spits te benutten en 
verkeerslichten die niet op el-
kaar staan afgesteld, staat het 
verkeer in de spits stil. Alleen 
al uit milieuoogpunt moet je dat 
niet willen. Zodra je Heemste-
de richting Haarlem verlaat is er 
plots geen behoefte meer een 
aan busbaan en dat vinden wij 
vreemd.” 

Volgens van der Have en Ates 
hebben zij een goed stel kandi-
daten op de lijst staan en er al-
les aan gedaan om als oudste 
en meest actieve lokale partij na 
3 maart nog ruimer vertegen-
woordigd te zijn in de gemeen-
teraad.
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Op stage bij PvdA campagne: 

“We zijn benieuwd hoe politiek 
in onze eigen gemeente werkt”
Heemstede - In het kader van 
de maatschappelijke stage on-
dersteunen twee leerlingen van 
College Hageveld de campag-
ne van de PvdA in Heemstede. 
Zaterdag 13 februari hebben ze 
geholpen met het uitdelen van 
folders en rozen op de Binnen-
weg. 

Wat is het doel van de stage? 
“Met deze stage krijgen we 
meer inzicht in de gemeentelijke 
politiek. We zijn onlangs naar de 
Tweede Kamer geweest, waar 
een spoeddebat was over de 
leerplicht. Via via kwamen we in 
contact met de wethouder on-
derwijs van de gemeente Heem-
stede. Hij vroeg ons of we een 
maatschappelijke stage wilden 
lopen tijdens de campagne. We 
zijn wel benieuwd naar hoe de 
politiek in onze eigen gemeen-
te werkt en wat de verkiezingen 
betekenen voor de gemeente. 
Inmiddels zijn we er wel al ach-
ter dat het echt belangrijk is om 
te stemmen en dat de landelijke 
politiek niet te vergelijken is met 
de gemeente. Lokaal is echt een 
ander verhaal. “

Wat moeten jullie doen?  “In 
Heemstede heeft de PvdA veel 
bereikt. Landelijk staat de PvdA 
er niet zo goed voor. We moe-
ten onderzoeken hoe groot  het 
effect van de landelijke poli-
tiek  is op de lokale verkiezingen 
en of de PvdA het in Heemste-
de het beter doet dan in de rest 
van het land. De PvdA wil zich 

ook op jongere kiezers richten. 
Aan ons is de vraag gesteld hoe 
je juist deze groepen het beste 
kunnen bereiken. Weten jullie al 
hoe? Hier zijn we nog niet hele-
maal uit. We denken aan specia-
le filmpjes of advertenties.”
Waarom bij de PvdA? “Al eer-
der gaven we aan dat het min 
of meer toeval is dat we bij de 
PvdA stage lopen.  De PvdA 
heeft veel bereikt. Vooral voor 
jongeren van onze leeftijd. Zoals 
de kunstgrasvelden en voor de 
scholen.” Dennis speelt in de B1 
van HBC. Was je bij de opening 
aanwezig?  “Ja, ik vond het een 
leuke en feestelijke activiteit. 

Hoe bevalt het kunstgras. Prima, 
we winnen genoeg. Martijn ben 
je ook lid van een sportvereni-
ging? Ik zit in de B3 van Allian-
ce en tennis bij HBC. Wat vind 
jij nou belangrijk in Heemste-
de? Vooral genoeg groen, zoals 
het Groenendaalse bos  en ac-
tiviteiten voor alle leeftijden dus 
ook voetbalveldjes en speeltoe-
stellen.”
Hoe vonden jullie het om op de 
Binnenweg te staan? “Ik vond 
het wel leuk eigenlijk. Dit had ik 
niet verwacht. De reacties waren 
best wel positief. Uitdelen van 
artikelen is altijd leuk. Vooral de 
rozen deden het erg goed!”

Martijn (midden) en Dennis (rechts) delen samen met lijsttrekker 
Sjaak Struijf folders en rozen uit op de Binnenweg.

CDA bespreekt weg 
bezuiden Bennebroek
Heemstede - Jaap Smit is di-
recteur Slachtofferhulp Neder-
land en oud-predikant in Heem-
stede.  Woensdag leidde hij een 
gespreksavond van ‘zijn’  CDA 
Heemstede, waar hij als lijstdu-
wer meedoet aan de gemeente-
raadsverkiezingen. Thema was 
veiligheid, vooral gericht op ver-
keersveiligheid.
“Een discussie over het thema 
veiligheid ontaardt al snel in een 
klaagzang over zaken welke niet 
op orde zijn”, zegt Smit terugkij-
kend. “Nederlanders zijn goed in 
klagen en hele discussies wor-
den gevoerd over pietluttige za-
ken alsof de wereld vergaat. Mijn 
punt is dat ik oproep tot iets meer 
besef over hoe goed de zaken in 
Nederland en zeker in Heemste-
de voor elkaar zijn, een discus-
sie over veiligheid moet vanuit 
het besef worden gevoerd dat 
we het goed hebben. Natuurlijk 
kun je verbeteren, maar hou al-
stublieft oog voor de relativiteit.”
“In het scherp van de verkie-
zingsstrijd worden zaken wel 
eens wat overdreven”, meent 
Smit. “Ik constateer dat Heem-
stede een geweldige gemeente is 
en dat de gemeente is bestuurd 
op een wijze waarbij er telkens is 
geïnnoveerd in verkeer en veilig-
heid, laten we die lijn volhouden. 
Volgens mij vraagt het CDA daar 
in het Heemsteedse verkiezings-
programma ook aandacht voor.”
 
Nieuwe weg
De aanleg van een nieuwe weg 
ten zuiden van Bennebroek, 
waarbij de kustroute wordt aan-
gesloten op de A4, vormde het 
hoofdthema van de avond. CDA 
Tweede Kamerlid Ger Koop-
mans ging in discussie met CDA 
provinciepoliticus Casper Ste-
vens en CDA-wethouder ver-
keer Christa Kuiper. “Mij werd 
wel duidelijk dat zo’n nieuwe 
weg het doorgaand vrachtver-
keer door Heemstede aanzien-
lijk zal verlagen”, zegt Smit. “Een 
heel logisch plan. Bijzonder fas-
cinerend was het om te zien hoe 
deze drie bestuurslagen elk een 
eigen rol hebben. Koopmans gaf 
aan dat zo’n belangrijke weg de 

meeste kans van slagen heeft 
voor de eindfinanciering vanuit 
het Rijk als aan drie voorwaar-
den is voldaan. Allereerst is dat 
‘poen’, waarmee hij bedoelde dat 
als het Rijk gevraagd wordt om 
100% te financieren de kans van 
slagen minder wordt. Door zelf 
vanuit alle omliggende gemeen-
ten en de provincie met een bij-
drage te komen wordt betrok-
kenheid bewezen. Zijn twee-
de voorwaarde was ‘applaus’ 
en daarmee bedoelde hij dat er 
eensgezindheid moet zijn vanuit 
alle gemeenten die met de weg 
te maken krijgen.”
Smit: “Onze Heemsteedse wet-
houder Christa Kuiper heeft al 
veel werk heeft verricht en het 
zal geen toeval zijn geweest dat 
vertegenwoordigers uit Hillegom 
en Bloemendaal aanwezig wa-
ren om hun support voor de weg 
te onderstrepen. Ten slotte wilde 
Koopmans ‘rechte ruggen’ zien. 
De aanleg van een weg is niet 
eenvoudig. Een nieuwe weg gaat 
over weilanden en moet over 
het water en dat heeft weer al-
lemaal met bestemmingsplannen 
en milieuaspecten te maken. Het 
vraagt een stukje daadkracht om 
het hele proces vlot te doorlo-
pen. Iedereen wil die weg, het zal 
de veiligheid en leefbaarheid in 
Heemstede verbeteren. Ik twijfel 
er niet meer aan dat de  weg zal 
er uiteindelijk komen. De vraag 
is nu nog wanneer.” Een CDA-
avond in de Burgerzaal, waar 
naast de serieuze politieke stel-
lingen, wensen en zienswijzen, 
ook de humor alle ruimte kreeg.

Laatste raadsvergadering 
van de zittende leden
Heemstede - Een groot aan-
tal raadsleden kreeg afgelopen 
donderdag de laatste kans om 
nog iets te berde te brengen. 
Bij de VVD zullen Huub Pee-
perkorn, John Wulfers en Erik 
Jan van Emmerik niet terugke-
ren. Bij de PvdA neemt men af-
scheid van Nanou Beekman. Het 
CDA zal het zonder fractievoor-
zitter Van der Velde en Greetje 
van Ierschot moeten doen. Bij 
GroenLinks verdwijnt good old 
Henk Koetsier. D66 ten slotte, 
heeft Edo Boonstra op een on-
verkiesbare plaats gezet. Met 
voorsprong heeft hij de langste 
staat van dienst en hij zou daar, 
via voorkeursstemmen, nog wel 
een nieuwe termijn aan kunnen 
vastplakken, maar dat is natuur-
lijk aan de kiezer. 

De agenda voor deze vergade-
ring was uitgebreid en stond 
vooral in het teken van 950.000 
euro die er in het Sportcom-
plex gestoken wordt. Na eni-
ge discussie ging de meerder-

heid van de raad akkoord met 
deze investering voor nieuwe 
kunstgrasvelden voor RCH en 
Alliance. Het voorstel van Ates 
(HBB) om een ander veld te be-
stemmen als hockeyveld haalde 
het niet. Alle partijen hadden te 
doen met RCH, dat verder moet 
met één veld minder. Ook bena-
drukte alle partijen dat de om-
geving zo weinig mogelijk hin-
der mag ondervinden van het 
lawaai, verkeer en lichtinval. De 
wethouder zegde nog eens een 
flink bedrag toe om de Sport-
paklaan leefbaar te houden. Bij 
HBB stemde van der Have tegen 
en Ates juist voor. Tegen was 
ook Nieuw Heemstede.

Op de valreep werd er ook nog 
geld uitgetrokken voor cul-
tuur. De verschillende aanbie-
ders gaan samenwerken in de 
stichting Podiumprogramme-
ring Heemstede. Voor de huidi-
ge programmering van theater 
De Luifel en het oude Slot wordt 
nu al respectievelijk104.000 en 

16.000 euro uitgetrokken. 
Vooral de Luifel komt geld te 
kort en er werd nu voorgesteld 
totaal 147.000 euro in deze stich-
ting te steken. Het verschil met 
de huidige subsidie wordt ge-
dekt uit het budget vrijwilligers-
werk, en de bibliotheek. Vooral 
het ontrekken van gelden aan 
de bibliotheek wekte het on-
genoegen van D66. De college 
partijen kwamen met een amen-
dement (aanvulling) op het be-
sluit, door de stichting direct de 
duimschroeven aan te draaien.
De stichting moet komen met 
een bedrijfsplan en in novem-
ber zal de subsidie worden her-
overwogen. GroenLinks, D66 en 
HBB waren het niet eens met 
deze beperkingen en stemden 
tegen het amendement. Ver-
volgens kwam het totale voor-
stel inclusief het zojuist aange-
nomen amendement in stem-
ming. GroenLinks en D66 stem-
den tegen. HBB ging in de fout 
door het totale voorstel nu wel te 
steunen. Daarmee was hun eer-
dere tegenstem bij het amende-
ment dus waardeloos. De verba-
zing bij de overige raadsleden 
was dan ook groot. 
Eric van Westerloo

Kunstenaars de dupe
Het was maar een hamerpunt. Maar de gevolgen voor onze beelden-
de kunstenaars zijn groot. De Raad van Heemstede besloot op 18 fe-
bruari j.l. de reserve 1% regeling te gebruiken voor onderhoud van de 
bestaande kunstwerken in de openbare ruimte. Voor goed begrip, de 
1% regeling houdt in dat van nieuwe bouwprojecten 1% wordt be-
stemd voor kunstwerken, bijvoorbeeld een beeldhouwwerk. De laat-
ste tijd heeft Heemstede al nagelaten die 1% te reserveren, bijv. bij 
de nieuwbouw in de Vogelwijk en het Watertorenplan. Nu gaat het 
potje, dat er nog was ter grootte van ruim 67.000 euro naar het on-
derhoud van de bestaande monumenten, nota bene zonder dat er 
een begroting werd overgelegd van de kosten van dat onderhoud. 
Alleen GroenLinks stemde tegen. De kunstenaars hebben het nakij-
ken. Oneigenlijk gebruik van een reserve, die eigenlijk voor hen ge-
vormd was. En dat staat de meerderheid van de Raad toe!
Henk Koetsier, (GroenLinks)

INGEZONDEN



Heemstede - De Heemsteder 
had een gesprek met de ver-
trekkende fractievoorzitter Hel-
een Hooij en de komende man 
Cees Leenders. 

Vanwaar die switch eigenlijk,
Heleen deed het toch goed?
“Het is goed dat de functie om 
de paar jaar wisselt. Ik heb een 
nieuwe veeleisende baan ge-
kregen en achtte de tijd rijp om 
na zes jaar de voorzittershamer 
over te dragen aan Cees. Ik blijf 
wel in de raad hoor, maar ik ben 
daarmee minder tijd kwijt dan als 
voorzitter.” Zegt Heleen Hooij. “ 
Cees heeft de tijd aan zich en zal 
op zijn eigen wijze de VVD gaan 
leiden. Na vier jaar in de raad is 
ook hij bekend met het metier.” 

Hoe kijken jullie beiden terug op 
de afgelopen vier jaar?
In koor: “Dit was een periode 
van oogsten wat onze voorgan-
gers hebben gezaaid. In de pe-
riode 2002 tot de 2006 was er 
zo veel nieuw beleid ontwikkeld, 
dat de huidige raad alleen maar 
hoefde uit te voeren wat al in de 
pijplijn zat. Het zal nu wel anders 
worden. “Mijn fractie”, vervolgt 
Heleen, “bestond uit verschil-
lende karakters en soms had-
den sommigen de neiging even 
uit de VVD-kruiwagen te sprin-
gen, maar ook dat wende snel 
en wij opereerden als een ge-
heel. Cees zal dat zelfde ervaren 
met de nieuwe fractie.” 

Wat brengt de toekomst voor 
Heemstede?
“Met de opgelegde bezuinigin-
gen door het Rijk zal zelfs Heem-
stede nieuwe wegen moeten in-
slaan. Voortgaan op de huidige 
weg zal niet lukken. Wij zullen 
het uitgavenpatroon van de ge-
meente tegen het licht houden. 
Alle leuke dingen kunnen mis-
schien niet langer en de raad zal 
zich moeten beraden hoe verder 
om te gaan met minder geld. Wij 
zijn niet voor de verhoging van de 
lasten voor de burgers en we wil-
len niet aan de reserves tornen.”

Er zijn partijen die daar geheel 
anders over denken. Verwach-
ten jullie geen problemen met 
bijvoorbeeld de PvdA die juist 
wil blijven uitgeven om niet af te 
breken wat er u al is?
Cees vervolgt: ”Het kon de laat-
ste jaren niet op en dan is het 
gemakkelijk besturen, maar ook 
in die tijd zette de VVD in op een 
gezond financieel beleid.  Dat 
de overheid de rol van de bur-
ger niet overneemt maar de ge-
meenschap juist versterkt vanuit 
ieders persoonlijke verantwoor-
delijkheid vinden wij belangrijk.  
De tegenstellingen zullen stevig 
zijn, maar dat gaan wij niet uit de 
weg. Er zullen keuzes gemaakt 
moeten worden, zoals wat wil-
len wij met de bibliotheek, Cas-
ca en het zwembad. Wij zullen 
de discussie aangaan. Wij wil-

len een programma op hoofdlij-
nen, waarbij de invulling pas ge-
durende de komende vier jaar 
vorm zal krijgen.” Niet dichttim-
meren dus maar vanuit de Raad 
de hoofdlijnen van kaders voor-
zien.

Hoe gaat het nieuwe college er 
uit zien volgens jullie? 
“Alles hangt natuurlijk af van 
de uitslag van de verkiezingen, 
maar wij gaan er van uit dat de 
VVD haar positie kan handha-
ven. Voor ons zijn twee wet-
houders voldoende of drie wet-
houders die samen 2,5 forma-
tieplaats innemen. Programma-
tisch staan wij dicht bij NH, HBB 
en het CDA of zo je wilt staan zij 
dicht bij ons. Het gat met de PvdA 
is erg groot en ook GroenLinks 
staat heel ver af van ons pro-
gramma. D66 profileert zich, als 
het kieskompas klopt, erg links 
en de D66 stemmen zullen daar-
om vooral van linkse kiezers ko-
men. Voor ons telt echter alleen 
dat wij onze programmapunten 
gehonoreerd willen zien in een 
verkort collegeprogramma met 
welke partij(en) dan ook”.
Waar wijkt de VVD dan af van
andere partijen?.
Wij willen het principe van 22% 
sociale woningbouw loslaten. 
Bewoners willen dit helemaal 
niet en zijn bereid meer te be-
talen voor een grote woning. 
Nieuwe bewoners kiezen Heem-
stede juist vanwege de bijzon-
dere woonkwaliteit. Er is niets 
mis mee als onze kinderen niet 
direct een woning in Heemste-
de kunnen betrekken. Het is zo 
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Heleen Hooij.

Vertrekkende en komende 
fractievoorzitter VVD Heemstede

Vervolg op mantelzorg 
CDA in Westerduin
Heemstede - De aandacht voor 
mantelzorgers, waar CDA raads-
lid Els van de Weijer begin fe-
bruari over sprak tijdens een bij-
eenkomst in Westerduin, kreeg 
dinsdagochtend al een vervolg. 
Er werden in die bijeenkomst 
vragen gesteld die direct beant-
woord konden worden, de vra-
gen over de WMO, Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning be-
sprak  Els van de Weijden met de 
betrokken bewoners zelf. Voor 
enkele andere vragen kwam Els 
dinsdagochtend nog even op de 
koffie in Westerduin. Ze kon op-
nieuw rekenen op een aandach-
tig gehoor. Om nog even terug 
te komen op de controle van 
de thuiszorg op huishoudelijke 
hulp. Over de wijkschouw was 
nog enige onduidelijkheid. 
Eerder kwamen B&W naar de 
wijk kijken,  nu gaan ambtena-
ren ‘schouwen’ wat er mankeert 
aan het groen, de overhangende 
takken,  de stoep, de weg, lan-
taarns. In augustus is de Geleer-

denwijk aan de beurt. De gele 
band die zo gewenst is bij Wes-
terduin, daar zal de CDA wet-
houder Christa Kuiper voor zor-
gen. De bewoners willen deze zo 
graag omdat er veel last wordt 
ervaren van het parkeren door 
sporters, bezoekers van Cas-
ca en de postduivenvereniging. 
De klachten over het strooi- 
beleid van de gemeente spits-
te zich toe op de parkeerplaats. 
De overlast was in de hele ge-
meente groot en eigenlijk zijn de 
bewoners, mede door eigen 
initiatief, de winter goed doorge-
komen. Er waren plaatsen waar 
het erger was.
Voor CDA raadslid Els van de 
Weijde een dankbaar en suc-
cesvol bezoek aan de bewo-
ners van Westerduin die dit zeer 
waardeerden. Ook de voorzit-
ter van het CDA Heemstede, 
Tiny Nijboer, ooit ‘de moeder van 
Heemstede’ genoemd, was hier-
bij aanwezig.  
Ton van den Brink

dat de middengroepen moeten 
betalen voor de sociale woning-
bouw en daardoor duurder uit 
zijn. Wij houden grote bezwaren 
tegen de voorliggende plannen 
voor de bebouwing van het voor-
malige Nova College. Wij willen 
de gemeentelijke taken herover-
weging. Na acht jaar, waarin fi-
nancieel alles mogelijk was, zul-
len we op de rem trappen. Als 
het moet dan kunnen alle subsi-
dies wat ons betreft heroverwo-
gen worden.
Van onze collega raadsleden 
verwachten wij meer inhoudelij-
ke discussie en dat zij zich gaan 
uitspreken anno 2010.”

Ten slotte, willen jullie nog kwijt?
Heleen vindt dat Heemstede fei-
telijk af is; de burger kan heel te-
vreden zijn met alles wat Heem-
stede te bieden heeft. Dat neemt 
niet weg dat er altijd nog ver-
beteringen mogelijk zijn op vele 
terreinen. Cees benadrukt dat hij 
en zijn toekomstige fractie wer-
ken vanuit het liberale gedachte-
goed. Vrijheid met een overheid 
op afstand.
Eric van Westerloo

Cees Leenders.

Minister Donner op de fiets door Heemstede
Heemstede - Hij had maar een 
paar uurtjes zijn mandje gezien, 
maar minister Donner stond za-
terdagochtend toch monter bij 
het raadhuis, waar hij ontvangen 
werd door burgemeester Ma-
rianne Heeremans. “Het komt 
wel meer voor dat je maar een 
paar uurtjes slaapt als minister”, 
aldus de laconieke Donner, die 

eraan toevoegde dat “het eigen-
lijk helemaal niet meer over Af-
ghanistan ging”. Bij de koffie bij 
de burgemeester, met de huidi-
ge en de nieuwe CDA kandidaat 
raadsleden, wethouder Christa 
Kuiper en het campagneteam, 
werd natuurlijk even de bewo-
gen nacht besproken, maar al 
snel de blik naar de toekomst 
gericht, de toekomst van Heem-
stede, met  de plannen, wen-
sen en mogelijkheden. Even kij-
ken hoe mooi de Binnenweg er 
al uitziet, dat doe je dus op de 
fiets! Naast Christa Kuiper eerst 
even bij groenman Houweling 
een paar kistjes mooie groene 
appeltjes ophalen om straks uit 
te delen. 
Even over de Binnenweg door-
trappen naar de golflinks van 
het CDA. Een mobiel trainings-
kamp voor golfleerlingen staat 
dwars op de weg waar gewerkt 
wordt aan de bouw van het 
nieuwe dorpsplein bij de Hema. 
Daar staat ook het bescheiden 

autootje van de regionale CDA  
met Jan Peter Balkenende pro-
minent op de zijruiten. Als de 
CDA raadsleden willen poseren 
met hun minister Donner, klinkt 
er opeens dat de zijruit ook op 
de foto moet: ”geef Jan Peter de 
ruimte”. Die zal hij de komen-
de tijd hard nodig hebben! Aan 
golfspelen komt Piet Hein Don-
ner nauwelijks toe. Hij poogt 
enkele ballen te slaan naar 
virtuele bergen die geprojec-
teerd zijn op de wand, maar met 
dat spelletje mag hij wachten tot 
zijn zevenenzestigste. Nog even 
nakeuvelen met de CDA wet- 
houder Christa Kuiper en het 
campagneteam in Grand Ca-
fé Batifol, doet hem kennelijk 
goed. Mooi raadhuis, mooie win-
kelstraat, kom gauw nog eens 
terug en weg is de inmiddels 
demissionaire bewindsman, 
naar Haarlem waar hij veel te 
laat zal aankomen.
Zo leuk is Heemstede!
Ton van den Brink 
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D66: ”Meer samenwerking bij 
gemeentelijke handhaving”

V.l.n.r. Bert van der Linden (kandidaat raadslid D66, Marjo Kuiper (Inspecteur van Dienst) en But Klaasen 
(kandidaat raadslid D66).

Heemstede - Op zaterdag-
nacht, 21 februari jl., waren en-
kele kandidaatsraadsleden van 
D66 Heemstede  te gast bij de 
Heemsteedse politie. Zij liepen 
een groot deel van de nacht mee  
met  de inspecteur van dienst om 
te ervaren wat het werk van de 
politie nu echt inhoudt. Het blijkt 
dat de gemeente kan helpen het 
politiewerk nog efficiënter te ma-
ken. Na de briefing van het Ho-
reca Team bezoeken D66 kandi-
daats raadsleden But Klaasen en 
Bert van der Linden de meldka-
mer. Vervolgens gaan ze mee op 
surveillance. De Inspecteur van 
Dienst die de heren heeft bege-
leid, is tevens Hulpofficier van 
Justitie en wordt ook opgeroe-
pen om voorgeleidingen te doen 
in Haarlem. Het was voor de poli-
tie een rustige avond. Naast een 
actie naar aanleiding van een in-
braakmelding waren er een paar 
incidenten en aanhoudingen in 
het Haarlemse uitgaansleven. 
Er was tijd om uitgebreid te pra-
ten over de specifieke Heem-
steedse problematiek. Bert van 
der Linden: ’De boodschap was 
eigenlijk: Heemstede is niet vrij 
van crimineel gedrag. Heemste-

de is geen eiland. Ook Heemste-
de kent bijvoorbeeld zware cri-
minaliteit en drugs gerelateerde 
delicten. Je vindt het alleen niet 
in die mate zoals in grote steden 
(Haarlem) of drukke uitgaansge-
legenheden (Zandvoort)’. 
Politiemensen  blijken nog 
steeds betrokken en zeer colle-
giale mensen. Men vond het heel 
goed dat mensen uit de politiek 
eens een kijkje komen nemen 
op de werkvloer. ‘Dat zouden ze 
veel meer moeten doen’, aldus 
een politieman die op het punt 
stond de straat op te gaan.
De meeste aansturing krijgt de 
politie vanuit het Openbaar Mi-
nisterie. Kunnen de gemeenten 
dan weinig doen? Volgens But 
Klaasen wel: ’De politie is regio-
naal ingesteld en werkt dus met 
samen in meerdere gemeen-
ten. De gemeentelijke handha-
vers (horeca: geluidshinder, ver-
gunningvoorschriften) doen dat 
niet en dat is een vreemd ver-
schil’. Ook op dit terrein past het 
D66 credo “bereik lokale doelen 
door regionale samenwerking”. 
Daar gaat D66 Heemstede zeker 
aan werken na de komende ge-
meenteraadsverkiezingen.

Wat kan er veel gebeuren binnen een week. De bollen in mijn tuin 
gaan opeens groeien alsof het voorjaar is. Mijn auto eindelijk kun-
nen ontdoen van de pekel. Gelukkig was het niet zo erg als andere 
jaren, want de overheid bezuinigde op strooizout. Alvast een mooie 
start van de 35 miljard aan bezuinigingen. Mijn vrouw, die tot mijn 
genoegen, meestal de boodschappen doet constateerde prijsstij-
gingen van verschillende hapklare brokken in de supermarkt. Oba-
ma verraste vrienden en zelfs zijn vijanden met de aankondiging ein-
delijk weer kerncentrales te gaan bouwen. Diederik Samson moet 
verheugd zijn met het klimaat neutraal opwekken van stroom. Waar 
blijft Nederland? Geef Zeeland toch een tweede kerncentrale of zet 
hem neer in Zoetermeer. In dit blad las ik iets over ene Johan Vos, 
stadecoloog in Zoetermeer. Hij zal graag zo’n centrale in zijn ge-
meente willen huisvesten. Waarom woont Johan eigenlijk in Heem-
stede en niet in Zoetermeer? Wat een Co2 uitstoot, om dagelijks 
heen en weer te moeten reizen, of doet hij dat per fiets? Wat kost 
het maken van een fiets wel niet aan energie? Het Franssprekende 
deel van de Brusselaren zat in een trein die ontspoorde. Erg triest 
natuurlijk als je daar direct bij betrokken bent. Onze kletsmajoor op 
het ministerie van verkeer C.Eurlings stelde intussen heel Nederland 
gerust. De sneltrein naar Parijs kan dat niet overkomen. Ook niet 
als deze door België rijdt, want de Belgische treinen hebben geen 
noodstop als zij langzaam rijden. Onze treinen gaan zo snel dat de 
noodstop wel werkt. Garanties op een veilige overtocht gaf hij toch 
maar niet, want je weet maar nooit zei hij voor de BNR radiomicro-
foon. Er gebeurde nog veel meer. Het kabinet zag in dat het land 
al een jaar of wat onbestuurbaar is en dat het tijd werd voor nieu-
we verkiezingen. Uruzgan bleek het breekijzer, voor de Partij van de 
Arbeid dan. Hebben onze soldaten iets te arbeiden dan moeten ze 
weer weg. Ik dacht dat deze club juist voor arbeid was. Nu worden 
er een paar pelotons werkloos. Het CDA en de PvdA kronkelden, 
draaiden en logen dat het een lieve lust was. Alles en iedereen was 
toch al uitgekeken op dit kabinet, dus hoog tijd voor wat anders dus. 
De beste van de week vond ik met stip de heer Lee Seung-Hoon. 
Deze Koreaan werd tweede op de 5000 meter in Vancouver. Waar-
om ook niet zul je denken, maar deze 21-jarige is pas in septem-
ber 2009 begonnen met het langebaanschaatsen. Kramer is van uit-
zonderlijke klasse maar bleef Lee maar amper twee seconden voor. 
Dat Bob de Jong 5e en Jan Blokhuijsen 9e werd, lag natuurlijk aan 
die bijzondere pakken. De aanwezigheid van Prinses Amalia en haar 
zussen, pap en mam en natuurlijk onze eerste minister kon daar 
niets aan afdoen. Koreanen, slim als zij zijn, hebben onze pakken nu 
eens niet nagemaakt; een goede gok dus. 
O.Oosterkroon

Knotsgekke week

Éminence grise van de politieke 
radioprogramma’s geeft zijn mening
Heemstede - Simon Paag-
man, oprichter, 21 jaar voor-
zitter en erelid van Radio de 
Branding verzorgde jaren het 
politieke nieuws op de radio 
in Heemstede. Menig raads-
lid, wethouder of burgemeester 
werd door hem bevraagd. Met 
zijn vertrek raakte de Branding 
een bevlogen radioman kwijt. 
Hij ziet nog steeds kansen voor 
het noodlijdende station en be-
treurt de gang van zaken zeer. 
Tijd dus om Simon, zo vlak voor 
de verkiezingen, eens te vragen 
naar zijn mening over de poli-
tiek in Heemstede. Hij blijkt nog 
altijd een volger van wat zich af-
speelt in zijn gemeente. Als kri-
tisch interviewer wist hij be-
stuurders het vuur na aan de 
schenen te leggen. Hij is milder 
geworden in zijn commentaar, 
maar is zijn heldere kijk nog niet 
verloren.
“Het is goed in Heemstede, ei-
genlijk hebben wij weinig te kla-
gen de winkel is goed op orde.
Ik zet mij wel af tegen de invloe-
den van de landelijke politiek. Ik 
ben er een voorstander van, dat 
kiezers eens goed kijken naar 
wat de verschillende partijen de 
afgelopen vierjaar hebben ge-
daan voor Heemstede. Wat je 
landelijk stemt kan hemelsbreed 
verschillen van wat je de lokale 
afdeling van een partij toever-
trouwt.
Zo ook met de wethouders. Be-
oordeel hen op hun daden en 
niet op het feit dat zij lid zijn van 
een bepaalde partij. De opposi-
tie zou nog nadrukkelijker hun 
controle middelen in kunnen 
zetten om het college op het 
spoor te houden.

Het is wel allemaal een beetje 
een eenheidsworst geworden. 
Dat kan ook haast niet anders 
want Heemstede zit best goed in 
elkaar. Echte grote veranderin-
gen zijn niet voorzien. Het goed 
passen op de winkel en financi-
eel een vinger aan de pols hou-
den is belangrijk.
Ik vind het jammer dat er nog 
steeds twee lokale partijen zijn. 
Nieuw Heemstede zou moeten 
opgaan in de VVD, want de ver-
schillen tussen beide zijn mi-
niem. Het programma van de-

ze club voegt niets nieuws toe. 
HBB heeft veel meer een eigen 
geluid en is een goed alternatief 
voor de gevestigde orde. 
Heemstede zal moeten bezuini-
gen en dat kan best volgens mij. 
Door het beperken van de re-
geldrift, van ook de lagere over-
heden, het terugdringen van de 
bureaucratie en het sturen op 
de belastinginkomsten zijn vol-
doende bezuinigingen te reali-
seren. Stop ook met het inhuren 

van dure bureaus voor onder-
zoeken. Verhoog liever de kennis 
en daarmee de kwaliteit van de 
ambtenaren. Wat mij betreft mo-
gen de Provincies verdwijnen ze 
voegen weinig toe, kosten veel 
geld en werken alleen maar ver-
tragend. Als een afdeling op het 
raadhuis minder loopt plaats dan 
ambtenaren over van die onder-
delen die wel goed functioneren 
en huur niets in. De landelijke 
partijen kruipen steeds dichter 
naar elkaar toe. Het geel van het 
CDA werd groen, de rode haan 

van de PvdA werd een roos, het 
blauw van de VVD kleurt nu 
oranje. Een stemadvies van mij 
zou zijn stem op de partij die je 
goed dunkt voor Heemstede”.
Tot zover de monoloog van Si-
mon Paagman. Misschien dat hij 
ooit nog eens achter een micro-
foon zit om zijn vragen te stellen 
en een boom opzet met politici 
en anderen betrokkenen uit het 
maatschappelijke veld.
Eric van Westerloo



Met de 
kunstbus naar 
Opera Norma
Heemstede - De kunstbus van 
Podium Oude Slot vertrekt vrij-
dag 26 februari naar de Goudse 
Schouwburg. Deze avond brengt 
De Nationale Opera van Moldavië 
de opera ‘Norma’ op de planken. 
‘’Norma’ is het absolute meester-
werk van de jonggestorven Vin-
cenzo Bellini . De verhaallijn van 
‘Norma’ heeft een ongekende 
dramatische kracht. Een prieste-
res, dochter van een hogepries-
ter, breekt haar kuisheidsgelof-
te, wordt moeder van twee kin-
deren, is rivale van een jonge-
re priesteres en wordt uiteinde-
lijk slachtoffer van de woedende 
menigte en vooral van zichzelf. 
Het is het tragische verhaal van 
een moeder en de liefde voor 
haar kinderen, die ze wil maar 
niet kan doden. En over de liefde 
voor haar minnaar, die haar ver-
raadt maar die ze vergeeft. Uit-
eindelijk belanden ze samen op 
de brandstapel. De titelrol van de 
hoge priesteres Norma wordt al-
gemeen beschouwd als een van 
de moeilijkste die er voor een so-
praan bestaat. Het vraagt een fe-
nomenale stembeheersing wat 
betreft bereik, flexibiliteit en dy-
namiek. De Nationale  Opera van 
Moldavië heeft de Nederlandse 
sopraan Annemarie Kremer ge-
vraagd voor de titelrol in deze 
opera. Het is voor het eerst sinds 
Cristina Deutekom in 1973, dat 
een Nederlandse sopraan de rol 
weer op de bühne zingt. Zij zal 
de rol in februari en maart op di-
verse plaatsen in Nederland zin-
gen. De regie van Norma is in 
handen van de Britse regisseur 
en tenor Laurence Dale. 
Het vertrek vrijdag is vanaf Het 
Oude Slot, ingang aan de Ring-
vaartlaan, Heemstede. Deelna-
meprijs: 56,50/56,50 euro. Re-
serveren kaarten 06-13133626 
of www.podiumoudeslot.nl. 
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Heemstede
Vrijdag 26 februari
• Lenny Kuhr 
in Theater de 
Luifel, Heren-
weg 96. Aan-
vang: 20.15 
uur. Tel. (023) 
548 38 38. 

Zaterdag 27 februari
• Cabaretklucht ‘Wie heeft On-
no Innemee vermoord?’ In the-
ater de Luifel, aanvang 20.15 
uur. Info: (023) 548 38 38. 

• Met Maten live in 1ste Aan-
leg, start: 22.00 uur. Cover-
band. Raadhuisstraat 103, 
Heemstede.

T/m 27 februari
• Expositie schilderijen met 
gedichten Marth Lubben in 
het Raadhuis van Heemstede.

• Tentoonstelling Dorieke in 
galerie Het Kunstbedrijf. Pro-
ject 7 & Paradox Part 2. Raad-
huisstraat 56a in Heemstede, 
tel. 023 5474499,
www.hetkunstbedrijf.nl

Zondag 28 februari 
• Verteltheater LilaLuna ‘Bak-
kertje Bor’. Locatie: Ir. Lelylaan 
10. Aanvang: 14.30 uur. Kaar-
ten reserveren op info@lilalu-
na.nl of 023-5475892.

Tot eind februari
• Foto’s bloemen, dieren en 
natuur van Skandy Postema 
in Het Overbos, Burgemeester 
van Lennepweg 35 in Heem-
stede.

Dinsdag 2 maart
• (Dia-)lezing Trefpunt – 
Heemstede ‘Een reis naar Ti-
bet, het dak van de wereld’. 
Aanv. 14.00 uur, locatie: Pau-
wehof, Achterweg 19 Heem-
stede. Inl. tel. 5289918 of 
5287380.

Vrijdag 5 maart
• De Varkensfabriek speelt ‘de 
infiltrant’ in de Luifel, Heem-
stede. Aanvang: 20.15 uur. In-
fo: (023) 548 38 38. 

Zondag 7 maart
• Muzikale voorstelling ‘Prin-
sesje Arabella’ in Theater de 
Luifel,  Herenweg 96 in Heem-
stede. Aanvang: 13.00 uur. Re-
serveren: (023) 548 38 38. 

Tot 26 maart 
• Expositie van Rini Brakkee 
bij Peter Grajer Makelaars, 
Raadhuisstraat 67, Heem- 
stede. Meer info: www.peter-
grajer.nl of 023-547 46 45.

Agenda
Cultuur

Regio
T/m 15 maart
• Expositie ‘portretten van 
wereldburgers’ van Edith van 
Campfort in de Bibliotheek 
Haarlem, Gasthuisstraat 32. 

3 februari t/m 31 maart
Carla Hartog exposeert met 
olieverfschilderijen in Thee-
huis De Cruquius.
Openingstijden: febr. 10.00-
17.00 uur en mrt. 10.00-18.00 
uur. Maandag gesloten.

Donderdag 18 februari
t/m zondag 7 maart
• Nieuwe lichting KZOD- 
leden toont gevarieerd werk 
in ‘de Waag’, Spaarne 30, 
Haarlem.
Info: www.kzod.nl 

Vrijdag 26 februari
• Vlaamse avond in de Graven-
zaal van het stadhuis te Haar-
lem om 20.00 uur.
Info: www.literairhaarlem.nl

Zaterdag 27 februari 
• Het Amsterdam Ensemble 
speelt in Museum de Cruqui-
us. Start is om 20.15 uur.
Kaarten via de kassa van 
Schouwburg de Meerse 023-
55 63 707.

27 Februari t/m 31 maart
• Yvette Jan-
sen exposeert 
collages in de 
Bibliotheek
Haarlem.
Voor nadere 
informatie: www.yvettejansen-
collages.com en www.sbhaar-
lem.nl. Bibliotheek Noord, Pla-
netenlaan 170, Haarlem.

Zondag 28 februari
• Haarlemsch Koor Lokaal in 
de Janskerk, Jansstraat 40 
Haarlem. Aanvang: 15.00 uur.
Kaarten via: koorlokaal@hot-
mail.com. 

• Haarlemse luitist Willem 
Mook en tenor Harry van Ber-
ne geven een concert in het 
kader van de tentoonstelling 
Judith Leyster in het Frans 
Hals Museum.
Aanvang: 14.00 uur. Locatie: 
Groot Heiligland 62, Haarlem.

• Jubileumconcert mannen-
koor Zang & Vriendschap in 
Philharmonie Haarlem, aan-
vang: 14.30 uur.

T/m 28 februari 
• Beeldend kunstenaars Coe-
ne en Halbertsma expose-
ren in Bennebroek. Tentoon-
stelling in voormalig gemeen-
tehuis, Bennebroekerlaan 5. 
Info: 023-58 48072.

T/m 25 maart
• Expositie ‘Tussen fantasie en 
werkelijkheid’ van Joyce Brink 
in Zorgcentrum
Schalkweide, Floris van Adri-
chemlaan 15 Haarlem.
Tel. 023-8922900. 

Toneelspektakel door 
komisch duo in ‘de Luifel’
Heemstede - Twee vrienden be-
landen in hun tienerjaren in het 
criminele circuit. De één blijkt 
een uitzonderlijk talent voor de 
misdaad aan de dag te leggen, 
terwijl de ander al vroeg voor 
een braaf burgermansbestaan 
kiest. Jaren later krijgen de twee 
vroegere vrienden door samen-
loop van omstandigheden weer 
met elkaar te maken. De eer-
ste is één van de grootste maf-
fiabazen geworden en de ander 
wordt door de geheime dienst 
gedwongen te infiltreren in zijn 
vriendenkring…. Een verhaal vol 
intriges, jaloezie en hebzucht. 

Eerder speelden  El Guennou-
ni en Azaay zeer succesvol ‘De 
Varkensfabriek’ en ‘Spreekuur’. 
Zie ook www.theaterdeluifel.nl 
en www.devarkensfabriek.nl

Wanneer?
Vrijdag 5 maart is de voorstel-
ling te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
15,50 euro. CJP/65+ 14,50 euro. 
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38. 
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De grote kerk van Alkmaar.

Excursie 55+ met Casca
Stedelijk Museum Alkmaar 
Heemstede - Al wandelend 
(zonder gids) door Alkmaar valt 
als eerste de Grote of Sint Lau-
renskerk op, die door de eeuwen 
heen steeds in aanzien heeft ge-
staan en als sieraad van de stad 
wordt geroemd. De Grote Sint 
Laurenskerk is een basiliek in de 
stijl van de Brabantse gotiek. De 
laatste restauratie werd in 1996 
voltooid. Twee wereldberoemde 
orgels, het Koororgel uit 1511 en 
het Grote orgel uit 1643 zijn er te 
bewonderen. Natuurlijk komen 
we ook voorbij andere beken-
de bezienswaardigheden van de 
kaasstad. Na de lunch bezoekt u 
het Stedelijk Museum. In de ten-
toonstelling Stap in! Vier eeuwen 
onderweg waant u zich terug in 
de tijd. Stap in een nagebouw-
de trekschuit of treinwagon en 

doe mee met het reisspel! D.m.v. 
kaarten, schaalmodellen, foto’s, 
films, geluiden, reisverhalen, af-
fiches en levensgrote objecten 
reist u interactief met het vervoer 
van vele jaren geleden. Ook is er 
een klein restauratieatelier inge-
richt, waar u, als u geluk hebt, 
mee kunt kijken over de schou-
ders van restauratoren van twee 
panelen uit de Grote Kerk ge-
schilderd door Jacob Cornelis-
zoon van Oostsanen, die de He-
melvaart van de zielen verbeel-
den. De gewelfstukken zijn nog 
tot en met zondag 28 maart van 
dichtbij te bewonderen. 
Voor de excursie naar Alkmaar 
op dinsdag 9 maart wordt verza-
meld om 9.45 uur in de hal van 
station Heemstede en u reist met 
openbaar vervoer. Kosten: 9,00 
euro, 65+ 6,00 euro, MK 3,00 eu-
ro (incl. entree en Cascakosten, 
excl. reiskosten en consump-
ties). Opgeven uiterlijk donder-
dag 4 maart bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede op 
werkdagen van 9 tot 12 uur. 

Het orgel in de grote kerk van 
Alkmaar.



Heemstede - Afgelopen week-
end werd in Amsterdam de Ne-
derlandse open kampioenschap-
pen sychroonzwemmen georga-
niseerd. Open kampioenschap-
pen, wil zeggen dat het deelne-
mers uit andere landen vrij staat 
om ook deel te nemen. Voor-
waarde is natuurlijk wel dat er 
tijdens officiële wedstrijden vol-
doende punten zijn gescoord. 
Kimberley van Raavenswaaij, 
van ons eigen HPC uit Heem-
stede ontmoette in Amsterdam 
dan ook een internationaal ge-
zelschap. Ze moest het natuur-
lijk opnemen tegen haar Neder-
landse concurrenten, maar ook 
tegen deelneemsters uit onder 
andere Zwitserland, Argentinië 
en Servië.  Kimberley moest twee 
solo’s zwemmen: Eén korte kür 
met verplichte elementen en een 
lange kür die geheel naar eigen 
inzicht mag worden ingevuld. De 
internationale jury kon haar bij-
drage zeer waarderen. In de Ne-
derlandse uitslag eindigde zij op 
een 4e plaats, internationaal ge-
zien kwam haar een 9e plaats 

toe. Los van haar prestaties tij-
dens het NK, mocht Kimberley 
een topsportplaquette in ont-
vangst nemen. Zij kreeg de pla-
quette vanwege de finaleplaats 
die zijn in Rome samen met de 
Nederlandse ploeg behaalde. 
HPC is vanzelfsprekend onnoe-
melijk trots op haar zwemster. 
Gezien haar jonge leeftijd wordt 
er voor de toekomst nog veel 
van haar verwacht. Mocht je zin 
hebben om ook eens een syn-
chroonzwemkunst aan te leren, 
neem dan contact op met Nyn-
ke Muller (023-5355949 of mail: 
rebergenmuller@chello.nl).
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Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt u ook 
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u 
dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook: 
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

De pezepra
Tussen de mappen in mijn la
Verblijft een grijze pezepra
Meestal is ze stil verdiept
In lettertjes die zijn getypt

Bij iets met vulpeninkt geschreven
Begint ze emotioneel te beven

Haar staartje zwiept dan zichtbaar rapper
Ze bloost en wordt beduidend knapper

Eenmaal per dag duikt ze heel diep
Voor een maaltijd in ‘t geniep

Ze eet, dat blijkt haar steeds te lukken
Slechts onbegrijpelijke stukken

Bramen-op-sap
“Wij” riep een a-sociale braam

“Wonen gedwongen te saam
Al is de huisvesting te krap
Elk zitte op zijn eigen sap.”

Het bosviooltje
‘n Bosviooltje vroeg een test

Bij ‘t Utrechts stedelijk orkest
Hij dronk een lekker slokje wijn
Dacht toen een altviool te zijn

Waarna hij wat onzeker staande
Zich weldra reeds een cello waande
“Er is” sprak hij na ‘t achtste glas

“Een vacature contra-bas”

Roulette
Meneer Pasrijke speelt roulette

Met poker-face boven jacket
Vóór hij zijn fiches op gaat strijken
Tikt hij beleefd eerst aan zijn pet

Jack Voermans

Dichtstorten

Damclub Heemstede
wint ook laatste wedstrijd
Nadat damclub Heemstede nog met grote cijfers van de Haarlem-
se Dam Club had verloren (16–4), is het team er in geslaagd zijn 
laatste drie wedstrijden te winnen. Thuis werd er met 13–7 ge-
wonnen van Constant Charlois Rotterdam 2, vervolgens uit tegen 
Damclub Scheveningen met dezelfde cijfers en tenslotte afgelopen 
zaterdag 20 februari thuis tegen Damclub IJmuiden 2 met 12–8.
Damclub IJmuiden 2 kwam opdagen met maar liefst zeven jeugd-
spelers en drie senioren.
Paul Jopp was als eerste uit en versloeg Vince van der Wiele. Even 
later won ook Haye Berger van Stella van Buuren en stond Dam-
club Heemstede met 4–0 voor. Vervolgens ging Ricardo Koopman 
tegen Max Doornbosch in de fout, waardoor het 4–2 werd. Pie-
ter Schoonderbeek herstelde de marge van 4 punten voorsprong 
voor Damclub Heemstede door van Rick Hartman te winnen. Ron 
Tielrooij, die naar eigen zeggen de mooiste en beste partij van het 
seizoen speelde, versloeg op bord 1 de taaie Koos de Vries (8–2). 
Frans Elzenga speelde remise tegen Thomas Vermeulen en Gerrit 
Slottje won van Jurrian Fischer (11–3).
Jan Esselman speelde een prima wedstrijd tegen de sterke Joop 
Wind en behaalde remise (12–4). Omdat de laatste twee partij-
en verloren gingen (Carlo Koopman verloor van Paul Smit en Theo 
Winkelaar van Jan Maarten Koorn) werd de einduitslag van 12–8 
voor Damclub Heemstede bereikt.
Damclub Heemstede eindigde in de middenmoot met 10 punten 
uit 11 wedstrijden en feliciteert de Haarlemse Damclub met het 
behalen van het kampioenschap.
Frans Elzenga

INGEZONDENVierde plaats voor HPC op 
Open NK synchroonzwemmen Nieuw bij Casca Nova: 

Diner & Film
Heemstede - Eerst genieten 
van een heerlijk diner met bijv. 
een goed glas wijn en dan ont-
spannen naar een spannende 
Nederlandse thriller met Lin-
da de Mol in de hoofdrol. Dat 
kan allemaal onder één dak bij 
Casca op woensdag 3 maart.. 
Voor het diner heeft u de keu-
ze uit 3 voor-, 3 hoofd- en 3 
nagerechten. U kunt een tafel 
reserveren voor u alleen, voor 
uw gezelschap of, als u dat 
wilt, aanschuiven aan een ge-
zamenlijke tafel. Van 18.00 tot 
19.00 kunt u aan tafel in het 
eethuis in de Luifel. Vervol-
gens begint om 20.00 uur de 
film. De kosten van diner&film 
samen zijn 22,50 euro. Reser-
veren is noodzakelijk i.v.m. het 
diner en kan bij de receptie 
van de Luifel tot uiterlijk 10.00 
uur op de dag zelf: tel. 023-
548 38 28-1. Als u alleen naar 
de film wilt betaalt u 5,00 eu-
ro. Diner&Film bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede.

Teestie bestaat 1 jaar en 
dat wordt gevierd!
Heemstede – Op het station 
Heemstede-Aerdenhout is sinds 
een jaar ‘Teestie’ te vinden. Een 
gezellige zaak waar je koffie, be-
legde broodjes en ander lekkers 
kunt kopen. Teestie is op een 
prima locatie gevestigd en wordt 
daarom ook door veel treinreizi-
gers erg goed gewaardeerd. Op 
internet krijgt Teestie zelfs hoge 
rapportcijfers toebedeeld: een 
10 zelfs van een heer die Tees-
tie omschrijft als ‘een zaak met 
goede koffie, zeer goede klant-
vriendelijke bediening, topzaak 
door eenvoud en gezelligheid’. 
Dat is natuurlijk een mooi ca-
deau voor de exploitant, Linda 
Jansen. 
Ze wil haar klanten en ieder die 
graag eens wil kennismaken met 
Teestie dan ook een ‘cadeau’ te-
ruggeven in het kader van de 
eerste verjaardag van Teestie. 

Koffie -actie
Een mooie aanbieding is het: 
Take away koffie (M) voor maar 
1 euro of een grotere uitvoering, 
de ‘L’ voor maar 1,50 euro. Heel 
handig om mee de trein in te ne-
men. Deze actie geldt van maan-
dag 1 t/m vrijdag 5 maart en 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door Smit & Dorlas koffie. Dat 
is nog eens heel erg voordelig 
wakker worden. Want wist u dat 
Teestie vanaf 6.00 uur al open is? 
Dagelijks, van maandag tot en 
met vrijdag. Zaterdag en zondag 
is Teestie niet open, maar straks 
in de zomer wel op zaterdag. 
Dan ook opent Linda haar ter-

ras weer. En wist u dat de vlees-
waren voor op de broodjes heer-
lijk vers van Slagerij Bood van-
daan komen? Ook op de Zand-
voortselaan gevestigd. Wellicht 
is er meer dat u niet weet over 
deze lunchroom. Bijvoorbeeld 
dat Linda binnenkort ook lekke-
re meeneemmaaltijden gaat ver-
kopen. Ook voor bedrijven goed 
om te weten! En... echt iets om 
naar uit te kijken: Teestie heeft 

begin mei weer ambachtelijk 
Italiaans schepijs. Bovendien 
verzorgt Teestie ook high teas, 
borrelhappen en ijsbuffetten.
U kunt er meer over lezen op 
de vernieuwde website: www.
teestie.nl of uiteraard zelf in-
formeren in het gezellige Tees-
tie dat zo goed wordt gewaar-
deerd! Adres: Zandvoortselaan 
153, Heemstede. Telefoon: 06-
44791431. 

Linda Jansen, een jaar geleden toen ‘haar’ Teestie werd geopend. Van-
wege het 1-jarig bestaan zijn de ‘take away’ koffies extra voordelig.



Heemstede - Op 1 maart 1970 
begon de stratenmakerscarriè-
re van Rob de Vos en de Heem-
steder ging er samen met Rob 
nog eens een kijkje nemen. Hij 
kon er,  met collega Eli Vooges, 
parkeerplaatsen maken, zware 
stoepranden plaatsen met ban-
denhaken en als zeventienjari-
ge zo alle energie kwijt. Zo volg-
den er vele jaren stenen sjou-
wen, aangeven, zand kruien, 
geen werk voor watjes, het lag 
hem wel. Altijd buiten aan het 
werk, met plezier,  van de maan-
dagochtend vroeg  tot en met de 
vrijdagmiddag, veel lachen en 
werken met fijne collega`s. Zoals 
met Henk Muller waar hij twin-
tig jaar mee werkte, Henk werd 
later beroepsbrandweerman en 
maakte daar carrière. Rob werd 
in juni 1986 opperman Weg-en 
Waterbouw van het Gemeen-
telijk Technisch Bedrijf. Tot hij 
problemen kreeg met zijn rug. 
Het kon haast niet anders. Even 
wordt geprobeerd om Rob in de 
kantine te krijgen voor schoon-
maken, maar dat kan je een bui-
tenman niet aandoen. Veel be-

ter is het om peilwaterbuizen 
en grondwater te meten, wat hij 
overigens daarvoor ook soms al 
deed. Vanaf januari 2008 maakt 
hij deel uit van het serviceteam 
en is hij veelal  alleen met zijn 
bestelauto op pad. 
Even praat Rob over de “goeie 
tijd”  waarin hij linksbuiten 
speelde in het gemeentelij-
ke voetbalelftal waarin toen 
ook nog de politie meespeelde. 
Mooie toernooien meegemaakt 
waar je soms in grote sporthal-
len met 300 man in slaapzak-
ken moest proberen te slapen. 

Dat lukte soms vanaf 2 uur. `s 
Nachts! Weinig slaap dus maar 
na een weekend veel spelen en 
lol maken, toch maandagoch-
tend vroeg present. Zijn vrouw 
komt uit Indonesië, hij verheugt 
zich om in juni weer dat mooie 
thuisland van zijn vrouw te be-
zoeken. In Heemstede klinkt er 
soms wat Indonesisch in het 
raadhuis of op de gemeente-
werf als het Hoofd Groenvoor-
ziening Robert Jan van der Vlis 
zijn serviceman tegenkomt. Van 
der Vlis heeft jaren in Indonesië 
gewoond en dan is het `selamat 
pagi`, goeie morgen of `selamat 
makan`, smakelijk eten. Voorlo-
pig houdt Rob de Vos zijn rug 
nog recht op karwei, hij heeft 
nog een aantal jaren te gaan 
waar hij lachend tegenaan kijkt. 
Maar eerst even zijn feestje vie-
ren. Vrijdag 5 maart wordt Rob 
de Vos in het zonnetje gezet 
met zijn familie, collega`s en ex-
collega`s in de kantine van de 
gemeentewerf. Daarna is Rob 
weer het vertrouwde figuur in 
het dorp.
Ton van den Brink 
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Prijswinnaars jonge
banketbakkers bij Tummers
Heemstede - Trots tonen de 
jonge talenten van Tummers 
Patisserie Passionelle hun be-
kers die ze wonnen bij de on-
derlinge wedstrijden van ROC 
Amsterdam, het Regionaal 
Opleiding Centrum. Victor 
Goossens begeleidt ze bij de 
ovenproducten, is de allround 
kok en kan heel veel antwoor-
den  zomaar uit zijn praktijk-
mouw schudden. Daniel Jong-
sma, Nederlands kampioen in 
2009, houdt de passiegebak-
lijn van Tummers in de gaten 
en is de man van de vernieu-
wingen en de creativiteit. Emi-
ly de Jonge werd derde bij de 
vakwedstrijden tweedejaars. 
Die vijf crèmegebakjes lukten 
prima,  moeilijker was het om 
drie marsepeinfiguren precies 
gelijk te krijgen, ze moest ook 
een lekkernij met kokos ma-
ken voor tien personen én 
met een link naar de Olym-
pische Spelen. Dat werd een 
taart, model Emily- Iglo. Wat 
was het moeilijk om die lekke-
re smaak te krijgen, maar  het 

lukte en dan smaakt die over-
winning zo zoet!
Rosanna Buitenhuis, eerste-
jaars, won de tweede prijs met 
korstkoekjes die met elkaar 
het woord SCHAATSEN vorm-
den, gevulde koeken  en een 
lekkernij met hele appeltjes. 
Het werd een prachtige taart 
met elstar appeltjes die ge-
vuld zijn met marsepein. Vin-
cent van den Bosch de eige-
naar van Tummers Patisse-
rie Passionelle is met de beide 
leermeesters trots op de pres-
taties van hun aankomend ta-
lent dat straks weer moet zor-
gen voor de banketbakkers-
tradities waar Tummers al zo 
lang om bekend staat.
De marsepeinen bijtjes die 
Tummers verkoopt om daar-
mee de getroffen imker van 
de Kinderboerderij te steunen, 
waren wegens enorm succes 
zaterdagmiddag uitverkocht, 
maar Vincent gaat hier nog 
drie weken mee door.
U ook?
Ton van den Brink

Emily de Jonge en Rosanna Buitenhuis.

Rob de Vos 40 jaar stratenmaker

Vrijwiligers Vacature Top 3
Heemstede - Steunpunt Vrij-
willigerswerk Heemstede publi-
ceert haar vacature Top 3. Staat 
er een leuke functie voor u bij, 
neem dan contact op met Yo-
landa van den Brink, Monica 
Snoeks of José van Duin – dins-
dag t/m donderdag van 9-12 uur: 
023 – 5483824. Op onze website 
www.vrijwilligerswerkheemste-
de.nl kunt u nog veel meer leuke 
vacatures vinden!

Vrijwilliger Internetcafé
Begeleiden van senioren en om-
wonenden van zorgcentrum bij 
werken op de computer: e-mail 
en internet. Beantwoorden van 
vragen, uitleggen van cursus- 
en computerbegrippen.

Wandelen met ezeltjes
De 3 ezeltjes hebben het heer-
lijk bij de boerderij van de Har-
tekamp. Voor hun gezondheid 
is het beter dat zij elke dag een 

stukje lopen. Vaak wil er dan ook 
wel een cliënt, die bij de boer-
derij werkt, mee. Je wandelt over 
het mooie landgoed, een prach-
tige omgeving voor iemand die 
wat aan lichaamsbeweging wil 
doen. Wij zoeken iemand voor 
een aantal doordeweekse da-
gen. 

Vrijwilligers ‘Heemsteedse
Kindertuinen’
Onder leiding van vrijwilli-
gers werken circa dertig kinde-
ren een seizoen lang in hun ei-
gen tuintje, op deze manier ma-
ken ze kennis met tuinieren. Eén 
maal per maand op donder-
dagmiddag wordt er onder lei-
ding van een groepsbegeleider 
met de kinderen gewerkt aan 
de tuintjes. Wilt u graag hier een 
steentje aan bijdragen en sa-
men met de kinderen werken in 
de tuintjes, dan bent u van har-
te welkom.

Peter Van der Geest: Meester-Worstmaker van het jaar!
Heemstede – Het Worstmakers 
Gilde heeft Peter van der Geest 
van de gelijknamige keursla-
ger aan de Raadhuisstraat 94, 
geëerd met de titel ‘Meester-
Worstmaker van het jaar’. Een 
mooi wapenfeit want dat houdt 
in dat Peter van der Geest met 
klinkende cijfers de beste wor-
sten maakt. De nieuwbakken 
meester-worstmaker is uiter-
aard blij met deze titel. Niet al-
leen om het mooie rapport (met 
9,2 voor vaktechniek en 9,9 voor 
ambachtelijke bereiding bijna 
tienen!) maar meer nog om de 
bevestiging voor zijn ambacht, 
waar hij alle liefde in legt. “Au-
thentieke producten met karak-
ter op eerlijke en verantwoorde 
wijze bereid, dat zijn de produc-

In De Heemsteder van 17 februari stond een inge-
zonden brief van een lid van GroenLinks. In deze 
brief wordt de in Heemstede woonachtige stadse-
coloog Johan Vos aangehaald die zegt: ‘De duin- 
en de landgoederenzone, de oevers van het Spaar-
ne en de Ringvaart zijn voor Heemstede belangrij-
ke ecologische zones, die goed beschermd moe-
ten worden.’ 
Ik ben het daar volstrekt mee eens. Maar waarom 
wil de Gedeputeerde van GroenLinks, Bart Heller, 
deze gebieden dan uit de Ecologische Hoofdstruc-
tuur (EHS) halen, omdat de ecologische waarde 
volgens hem te gering is? Volgens mij moet Groen-
Links in de eigen partij nog bergen werk verzet-
ten.
Afgelopen zomer kwam gedeputeerde Heller moet 
zijn plan om de weilanden rond Hageveld, de wei-
landen aan weerszijde van de Cruquiusweg en de 
weilanden bij de Glip aan de Ringvaart uit de EHS 
te halen. Te ‘ontgrenzen’. Ook enkele gebieden in 
de Binnenduinrand, zoals Woestduin in Bloemen-
daal, treft dit lot. 

Als lid van de ILG-gebiedscommissie ZuidWest/
Rijnland, een adviesorgaan van Gedeputeerde Sta-
ten over het landelijk gebied, heb ik mij hier sterk 
tegen verzet. De gebiedscommissie heeft de ge-
deputeerde dan ook twee maal (in september en 
in december 2009) schriftelijk geadviseerd deze 
gebieden niet te ontgrenzen, of ten minste te zor-
gen voor een andere krachtige landschappelijke 
bescherming. De GroenLinks gedeputeerde heeft 
deze adviezen niet overgenomen.
Ik zou GroenLinks Heemstede, als het ze ernst is 
met het beschermen van het groen in Heemstede, 
nadrukkelijk willen aanraden met stadsecoloog Jo-
han Vos naar de eigen provinciale fractie en gede-
puteerde te stappen. Als Johan Vos de GroenLinks 
gedeputeerde kan overtuigen van de ecologische 
waarde van deze gebieden, dan valt de grond on-
der zijn besluit weg. Mijn steun en de steun van 
de VVD heeft GroenLinks hierbij. Geen woorden, 
maar daden.

Pieter van de Stadt, Lijsttrekker VVD

GroenLinks moet zichzelf toespreken
INGEZONDEN

ten die je als vakman moet wil-
len verkopen”, zegt Peter. “De 
erkenning meester-worstma-
ker is bevestiging van dat stre-
ven.” De jury uitte zich zeer lo-
vend over de manier waarop Pe-
ter zijn metier uitoefent. “Een 
man die op zo’n manier met het 
vak bezig is en daar dan ook het 
maximale uit wil halen, moet 
wel een enthousiast man zijn. 
Wij wensen dat enthousiasme 
iedere slager worst-maker toe”, 
aldus de bewoordingen. Tevens 
werd de hoop uitgesproken dat 
Peter het worstenmakersvak in al 
zijn elementen beheerst. “Hope-
lijk zal uw enthousiasme een sti-
mulans zijn voor jonge mensen, 
die oog en oor hebben voor het 
vak waarin hard gewerkt moet 

worden, maar waarin de vak-
techniek en juist ook creativiteit 
een stevige plaats hebben. Dat 
zal resulteren in betere produc-
ten, meer kwaliteit op allerlei vlak 
en uiteindelijk in een gedegen 
slagersstand, die weet wat zij wil 
bereiken: het beste!”. Peter kreeg 
niet alleen de titel, ook het bij-
behorende gouden ‘cuttermes-
je’ als draaginsigne en de wissel-
trofee. De opleiding tot worstma-
ker heeft als doelstelling worst 
en vleeswaren van topkwaliteit 
te maken. In speciale trainingen 
komt vakkennis uitvoerig aan 
bod: het belang van versheid van 
producten, perfect ambachtelijke 
afwerking van de worst en vlees-
waar en het juiste gebruik van 
kruiden en specerijen. 
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Samen Eten.‘Eten wat de pot schaft’
Op de laatste dinsdag van de maand 
kan samen met leeftijdsgenoten wor-
den genoten van een heerlijke maal-
tijd. 
Men hoeft even voor die dag geen 
menu te bedenken, want het thema 
in 2010 is:  ‘Eten wat de pot schaft’.
Voor dinsdag 30 maart staat op het 
menu: heldere tomatensoep, kapucij-
ners met een varkenslapje, gekookte 
aardappelen en piccalilly, het dessert 
is griesmeelvla met bessensap.
De maaltijd wordt besloten met een 
kopje koffi e of thee. 
Vanaf 12.30 uur zijn belangstellen-
den welkom bij WOH.
Maaltijdbonnen á 9,50 euro zijn te 
koop vanaf de eerste dinsdag van de 

maand bij de receptie van Stichting 
Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven 
de Keylaan 24 op maandag t/m don-
derdag van 09.00-17.00 uur en op 
vrijdag van 09.00-13.00 uur. 

Belastingaangifte 2009
Mensen die hulp willen bij het invul-
len van hun belastingaangifte kun-
nen terecht bij WOH. Er zijn enke-
le voorwaarden verbonden aan de 
belasting-invulhulp: het is bedoeld 
voor mensen van 55 jaar en ouder 
die woonachtig zijn in Heemstede; 
het betreft een eenvoudige aangif-
te; het inkomen moet niet hoger zijn 
dan 35.000,- euro (incl. opbrengst 
uit vermogen) en het moet gaan om 
een beperkt vermogen. Voor hulp bij 

het invullen van het belastingformu-
lier kan men terecht op kantoor van 
WOH maar er zijn ook belastingin-
vulhulpen die bij de mensen thuis ko-
men. De kosten zijn 10,- euro. Alleen 
op afspraak. Die maakt u op het kan-
toor van WOH of telefonisch: 023-
5288510.

Het Overbos
Zondag 28 maart optreden van het 
koor ‘De Boterbloemen’ onder leiding 
van Marijke Kots. U bent welkom om 
15.00 uur. Entree inclusief koffi e of 
thee is 4,-- euro.

Meer informatie over WOH op de 
website: www.welzijnouderenheem-
stede.nl

Samen Eten.‘Eten wat de pot schaft’ maand bij de receptie van Stichting 

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH), Lieven de Keylaan 

24, Heemstede, telefoon: 023-528 85 10.

Seniorennieuws 
Heemstede

Seniorennieuws 
Heemstede

Zin in het echte Hollandgevoel?
Kom naar Pannenkoekhuis ‘de Konijnenberg’
Heemstede - Ga eens in de 
voorjaarsvakantie langs bij res-
taurant De Konijnenberg aan de 
Herenweg in Heemstede.
Voor degene die het restau-
rant nog niet kennen: Het res-
taurant heeft een hip Holland-
se uitstraling. In de lichte serre 
is een nieuw modern Holland-
se sfeer. Hier vind je een haard, 
afbeeldingen aan de wand van 
Jip & Janneke tot de koningin, 
strakke lampenkappen en mooi 
blauw wit behang. In het ande-
re gedeelte van het restaurant is 
de sfeer oud-Hollands, warm in-
gericht met grote afbeeldingen 
van het meisje met de Parel van 
Vermeer tot de Nachtwacht. 
Pannenkoeken spelen de hoofd-
rol, allemaal ambachtelijk ge-
bakken en in veel varianten te 
bestellen.
Maar ook een heerlijke kipsaté, 
een steeds wisselende maand-
schotel, salade of een lekker 
kaasplankje met een goed glas 
wijn staan op de kaart.

Tip voor de voorjaarsvakantie?
Maak een stevige wandeling in 
het aangelegen Groenendaal-
se bos en ga daarna gluhwijn of 
warme chocomelk drinken met 
een lekkere pannenkoek. Het 
restaurant is alle dagen van de 
week geopend vanaf 12.00 uur.

Kids Tip
Voor kinderen zijn er een speel-
hoekje in de hal, het wortelkas-
teeltje op het terras van huisko-
nijn Karel en veel kleurtjes.
Kids krijgen hun eigen menu-
kaart en kunnen kiezen voor 
een kinderpannenkoek met leu-
ke kadootjes.
Of ga voor de supergave speur-
tochten (1,50 euro per boekje) 
in het Groenendaalse bos.

Er is een kabouterspeurtocht 
die ook langs de kinderboerderij 
gaat, rode puntmutjes (0,75 eu-
ro) zijn erbij te koop.
Stoer is de piratenspeurtocht, 
die trouwens voor jongens en 
meisjes is! Ook hierbij zijn stoe-
re piratenbandana’s te koop 
voor 0,75 euro per stuk.
Alle tochten vertrekken vanaf 
De Konijnenberg en komen er 
ook weer terug. De Konijnen-

berg organiseert ook veel par-
tijtjes met de speurtocht of in 
combinatie met een poppenkast 
voorstelling.
Kortom genoeg te beleven! Kijk 
voor nog meer Hollandsfeer en 
alle activiteiten op www.deko-
nijnenberg.nl 

Pannenkoekenrestaurant De 
Konijnenberg, Herenweg 33 
Heemstede, 023-5848096.

Kerkdienst Protestantse Gemeente
Heemstede - Zondag 28 februari, tweede zondag in de Veertigda-
gentijd: Oude Kerk: 10.00 u. ds. Pieter Terpstra, dienst van Schrift 
en Tafel, m.m.v. de Cantorij o.l.v. Wil Bakker, met crèche en muziek-
kindernevendienst. Kennemerduin, Herenweg 126: 10.30 u. mw.ds. 
Nan Sikkel-Wilschut uit Badhoevedorp en Pinksterkerk, Camplaan 
18: geen dienst.

Man zwaar 
gewond na 
aanrijding

Heemstede - Een 63-jarige 
man uit Heemstede is zater-
dagmorgen 20 februari zwaar 
gewond geraakt bij een aan-
rijding op de Glipperdreef. De 
man raakte rond 04.30 uur 
met zijn auto van de weg en 
reed tegen een boom. Hij zat 
na de aanrijding bekneld en 
is door de brandweer bevrijd. 
Door een mobiel medisch 
team is hij ter plaatse aan zijn 
verwondingen behandeld. Hij 
is naar een ziekenhuis ge-
bracht en in zorgwekkende 
toestand opgenomen. De po-
litie onderzoekt de precieze 
toedracht van het ongeval.

Stem op mij!
Leuke tijden, die verkiezingen… Zelf merk ik er natuurlijk veel van 
als nummer 2 op de lijst bij Heemsteeds Burger Belang (HBB) Ik 
kijk met belangstelling uit naar de Heemsteder met alle ingezon-
den stukjes. 

Elke partij zorgt er bijna wekelijks voor om iets in de lokale krant te 
publiceren. Ook leuk hoe alle partijen zich druk bezig houden met 
allerhande soorten ludieke acties. Zoals het uitdelen van ‘wegge-
vertjes’ op de Binnenweg, tot het meer serieuze werk, zoals het 
bezoeken van allerlei zorg- en welzijnsinstellingen met taarten on-
der de arm. Ook is het handig als je over een landelijke politicus 
beschikt. Wanneer deze even niet bezig is met de val van het ka-
binet, kan hij/zij nog wel een rondje door Heemstede fi etsen. Alle-
maal reuze goed bedoeld, met het voorname doel: de kiezer voor 
je te winnen.

Zo hebben wij - Heemsteeds Burger Belang - ook onze bloem-
bolletjes uitgedeeld, op de Binnenweg, de Jan van Goyenstraat, 
de Geleerdenwijk en de markt. Die bolletjes zijn onze ‘weggever-
tjes’ met bijpassende slogan: liever een bloembol dan een bak-
steen. Zo heeft de PvdA rode rozen, de VVD een taart, met kerst 
(!) had D66 glühwein en is er het Christen Democratische appel-
tje (uiteraard groen) en ‘het busje komt zo’ van Groenlinks. He-
laas, als lokale partij, hebben wij geen landelijke bobo om mee te 
kunnen pronken.

Maar wat merkt u er als kiezer van? En wat vindt u ervan? Kiest 
u uiteindelijk voor het leukste weggevertje? Wetende dat u geen 
klein vaasje heeft waarin die ene roos past. U sinds het nieuwe jaar 
al op dieet bent, dus die taart nog even moet laten staan. Snoep 
gezond, eet een appel niet ‘uw ding’ is, en u liever met de fi ets 
naar de Binnenweg gaat in plaats van met een busje. En tegen de 
tijd dat de bollen van HBB de grond in kunnen, liggen ze ergens 
waar u ze niet meer kunt vinden… 

Allemaal verspilde moeite? Ik hoop van niet. Want we proberen u 
allemaal, op onze eigen manier,  te prikkelen om ook eens ‘over de 
schutting’ te kijken, en dan vooral de onze. Dus lees ook eens de 
folders, die u bij al die leuke weggevertjes heeft gekregen. Soms 
hebben die echt wel iets zinnigs te melden. 

Nog een kleine week voor de boeg en dan weten we hoe de ko-
mende 4 jaren in Heemstede de politieke verhoudingen liggen. En 
hopelijk blijven we u na de verkiezingen ook zien en horen. Niet 
alleen als we bloembollen, appeltjes, glühwein, taarten en busjes 
in de aanbieding hebben.

Tot ná de verkiezingen, want dan wordt het pas leuk!

Annelies van der Have
Heemsteeds Burger Belang

INGEZONDEN



Gastvioliste Frederique Saeys 
in Museum de Cruquius
Regio – Op zaterdag 27 febru-
ari presenteert Het Amsterdam 
Ensemble zich in Museum de 
Cruquius. Het ensemble treedt 
op met Eildert Beeftink – pia-
no, Michael Hesselink – clarinet 
en Julia Tom – cello. Start is om 
20.15 uur.

Het is opgericht door een groep 
jonge musici die in Amsterdam 
wonen en die op de internatio-
nale podia actief zijn. De bezet-
ting van het ensemble, piano, 
cello en klarinet, maakt het mo-
gelijk in velerlei formaties een 
breed spectrum van het kamer-
muziekrepertoire uit te voeren. 
Er kunnen programma’s worden 
gemaakt met een focus op een 
individuele componist, of om 
culturele thema’s te verkennen 
en uit te diepen.
 De musici van het Amsterdam 
Ensemble werken al vele jaren 
samen; maar ook individueel 
hebben zij hun sporen verdiend 
in het internationale muziekle-
ven. Eildert Beeftink, piano, won 
in 2005 de eerste prijs in het Na-
dia et Lili Boulanger Concours in 

Parijs; in 2007 won hij de eerste 
prijs bij het Internationale Con-
cours voor liedduo’s in Stuttgart. 
Michael Hesselink, klarinet, was 
eerste prijswinaar van het Prin-
ses Christina Concours en was 
recentelijk actief als soloklari-
nettist van Het Rotterdams Phi-
harmonisch Orkest en van het 
Mahler Chamber Orchestra. Ju-
lia Tom, cello, won de Grote Prijs 
van het Torneo Internazionale di 
Musica en was tot 2005 eerste 
solocelliste van het Philharmo-
nisch Orkest van Bremen.
Voor het concert in Museum de 
Cruquius werkt het Amsterdam 
Ensemble met de vooraanstaan-
de gastvioliste Frederique Saeys, 
winnares van het prestigieuze 
Marguerite Long/Jacques Thi-
baud Concours.
 
De toegangsprijs voor alle con-
certen is 17,50 incl. een con-
sumptie. Kaarten via de kas-
sa van Schouwburg de Meerse 
023-55 63 707 of via de website. 
Uitgebreide informatie is te vin-
den op
www.CruquiusConcerten.nl
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Met Maten live in 1ste Aanleg
Heemstede - De echte liefheb-
ber van de roemruchte 60’s en 
70’s kan zijn/haar hart ophalen 
aanstande zaterdag 27 februari 
in de 1ste  Aanleg. De coverband 
Met Maten, bestaande uit één 
dame en vijf heren, speelt 
bekende en minder bekende hits 
uit de zestiger en zeventiger ja-
ren. Hun streven is zo dicht mo-
gelijk bij het origineel te blijven. 
Met gezamenlijk meer dan 250 
jaar muziekervaring weet de-
ze feestband bij iedere gelegen-
heid de voetjes van de vloer te 
krijgen. Een greep uit het reper-
toire: Substitute - The Who
Beast of burden - Bette Midler
Baby when you’re gone - Bryan 
Adams/ Mel C
Take me to the river - The Com-
mitments
Woodcutters son - Paul Weller
Fear of flying - Gary Brooker
When a lady smiles - Golden  
Earring
Well allright - Santana
De band start om 22.00 uur en 
de toegang is altijd gratis. De 1ste 

Aanleg vindt u aan de Raadhuis-
straat 103 in Heemstede. 

Trefpunt - Heemstede
Een reis naar Tibet,
het dak van de wereld
Heemstede - Op dinsdagmid-
dag 2 maart presenteren Evert 
en Cisca Abspoel hun reisver-
haal, begeleid door digitale pro-
jectie, voor Trefpunt Heemstede 
met als thema ‘Een reis naar Ti-
bet, het dak van de wereld’. De 
middag gaat van start om 14.00 
uur en vindt plaats in de Grote 
Zaal van de Pauwehof, Achter-
weg 19. Plaatsen reserveren is 
niet mogelijk.
Na een bezoek aan de beziens-
waardigheden van Beijing wordt 
doorgevlogen naar Lanzhou om 
vervolgens langs ongeplaveide 
wegen met de bus naar Cheng-
du te rijden. Daar wordt kennis 
gemaakt met de diverse min-
derheden waaronder veel Tibe-
tanen. Daarna wordt naar Lha-

sa gevlogen, de hoofdstad van 
Tibet en wordt door het zuiden 
gereisd naar Kathmandu in Ne-
pal. U maakt kennis met de 
boeddhistische kloosters, pel-
grims, gebedsvlaggen en het 
ruige Tibetaanse landschap, 
waarvan de horizon slechts on-
derbroken wordt door nomaden 
die hun yaks hoeden. De ver-
bondenheid van de Tibetanen 
met hun land en het boeddhis-
me is groots. Beschermd door 
de hoogste bergen ter wereld 
ontwikkelden de Tibetanen een 
unieke samenleving, filosofie 
en kunst, die sinds jaar en dag 
groot respect inboezemen.
Info: tel. 5289918 of 5287380.
Entree: 2,50 euro.

Niet meegedaan aan komedie
Nog even en u bent verlost van al die `ontdekkingsreizigers cq po-
litici` die u met kralen en spiegeltjes proberen te verleiden om toch 
vooral op hun partij te stemmen. Nieuw Heemstede heeft bewust 
niet mee gedaan aan deze komedie. Wij gaan er van uit dat u als 
goed opgeleide, welbewuste inwoner van Heemstede zelf wel uit-
maakt op wie u gaat stemmen. Zonder overgehaald te hoeven 
worden met kraaltjes en spiegeltjes of loze beloften.
Nieuw Heemstede hoopt, dat u de opstelling van alle partijen ge-
durende de afgelopen vier jaar laat meewegen bij uw uiteinde-
lijke beslissing wie u de komende vier jaar een belangrijke stem 
wil geven in het bepalen van de lijn waarop Heemstede bestuurd 
moet worden.
Kijk vooral op Kieskompas om een bevestiging te krijgen van wat 
u nu al denkt.

Ruud Prins, Nieuw Heemstede

INGEZONDEN

GSV start met 
schoolproject volleybal
Heemstede - Maandag 1 maart 
wordt het startsein gegeven voor 
een groots opgezet scholenpro-
ject door GSV Heemstede sectie 
volleybal. Onder leiding van spe-
cifiek opgeleide jeugdtrainers 
van zowel de Nederlandse Vol-
leybal Bond als van GSV Heem-
stede worden. Op 4 verschillen-
de scholen worden ongeveer 
300 kinderen en hun vakleer-
krachten de eerste beginselen 
van het Cool Moves Volley bij-
gebracht. CMV is een heel leuke 
opbouwende spelvorm om jon-
ge kinderen spelenderwijs ver-
trouwd te maken met de moeilij-
ke technieken van het volleybal.
Aangezien GSV Heemstede sec-
tie volleybal de laatste jaren ook 
regionaal van betekenis is ge-
worden heeft het organisatie 
team in samenwerking met het 
bestuur gekozen voor een meer 
regionale aanpak. De doelstel-
ling is: het promoten van het 

volleybal onder de kinderen  van 
groep 5 t/m 8 van de basisscho-
len. Voor deze doelgroep heeft 
GSV Heemstede speciale trai-
ningsuren op de donderdagmid-
dag en de dinsdagavond.
Op 1 maart bijten vanaf 8.30 uur 
tot ca 12.00 de groepen 5, 6, 7 en 
8 van de Tije van Eeghenschool 
in Aerdenhout het spits af.
2 maart verhuist het circus naar 
de Toermalijn in Hillegom, waar 
de activiteiten op 3 maart op de 
Rembrandtschool worden voort-
gezet.
Tenslotte strijkt het gezelschap 
op 19 maart neer in Heemstede 
op de Icarus.
Het geheel geldt tevens als voor-
bereiding op een groots opge-
zet schoolvolleybaltoernooi dat 
op 27 maart plaats zal vinden in 
sporthal Groenendaal in Heem-
stede en waarvoor alle Heem-
steedse basisscholen een uitno-
diging zullen ontvangen.

VEW neemt 
punt mee uit 
Amstelveen
Heemstede - De KNVB had 
voor west 1 niet het gehele pro-
gramma eruit gehaald maar in de 
derde klasse gingen maar twee 
wedstrijden door. Eén ervan was 
NFC- VEW. Het werd een ver-
diend gelijkspel. Trainer Wim van 
Marsbergen had de nodige moei-
te om twee volwaardige selectie 
elftallen op de been te brengen. 
De vakantie begon al op vrijdag-
avond. Zaterdag 27 februari is er 
weer een beperkt jeugdprogram-
ma. Alleen de E-2 speelt bij DSS 
om 13.45 uur. Voor de senioren is 
er een volledig programma:

VEW-1- Alsmeer-1     14.30 uur
VEW-2- CSW-2     12.00 uur
United- VEW-3           14.00 uur
Aalsmeer- VEW-4      14.30 uur
VEW-vet- THB-vet    14.30 uur.

VEW-agenda: de 7de ronde  van 
het klaverjas kampioenschap 
wordt gehouden op vrijdag 12 
maart. Aanvang 20.00 uur.

Open
Theo Tielrooij 
Damtoernooi
Heemstede - Zaterdag 27 
februari organiseert Damclub 
Heemstede voor de elfde keer 
het Open Theo Tielrooij Dam-
toernooi in de Princehof aan 
de Glipperweg. Aanvang van 
het toernooi is 10.30 uur.
Er zullen zeven rondes van 20 
minuten per speler per partij 
worden gespeeld in drie klas-
sen waarna om 16.30 uur de 
prijsuitreiking volgt.

Wereldgebedsdag 
Kameroen

Bennebroek - De eerste vrij-
dag van maart is voor wereld-
wijde verbondenheid. Dit jaar 
is Kameroen, West-Afrika, het 
land waar het om draait. Tij-
dens de gebedsdag wordt ge-
beden om zo bij te dragen voor 
de projecten die bedoeld zijn 
voor slachtoffers van aids en 
hiv in de hoofdstad Yaoundé. 
En voor de realisatie van een 
zorgcentrum voor gehandi-
capten en tevens voor onder-
wijs aan zoveel mogelijk kinde-
ren. Het is een avond met een 
internationaal tintje als bezoe-
kers ook blijven voor het pro-
gramma van het Trefpuntcafé 
over het Midden-Oosten. Vrij-
dag 5 maart in ‘het Trefpunt’, 
Akonietenplein (doorgang 
fietspad Rijksstraatweg), Ben-
nebroek, aanvang 19.00 uur. 
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Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,  (tussen 
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen 
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

Sociale Zaken 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag 
tot 13.00 uur)

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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•  De raad kiest kunst

•   Buurtbemiddeling

•  Besluitenlijst

•  VVD stelt zich voor

• Regelgeving

In deze HeemstedeNieuws:

Heemstede voor het 2e jaar op rij de beste in dienstverlening

Reactie gemeenteraad 
n.a.v. anoniem pamflet

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 18 februari unaniem haar afkeuring 

kenbaar gemaakt over een pamfl et dat in sommige wijken van de gemeente in brie-

venbussen terecht kwam. Het pamfl et is niet ondertekend en daarmee anoniem. Alle 

partijen hechten eraan om openlijk afstand te nemen van de inhoud en van de werk-

wijze bij dit pamfl et. Anoniem opereren is verwerpelijk omdat een weerwoord niet 

mogelijk is. Deze anonieme stellingname is schadelijk voor alle partijen en burgers 

van Heemstede. Het ondermijnt onze democratie.

LIJSTTREKKERSDEBAT 
Maandag 1 maart 20.00 uur
Onder leiding van ‘debatgoeroe’ Peter van der Geer gaan de lijsttrekkers van VVD, CDA, 

PvdA, GroenLinks, D66, HBB en Nieuw Heemstede met elkaar in debat over belangrijke 

onderwerpen in Heemstede. Discussieleider Peter van der Geer stond aan de basis van het 

tv-programma Het Lagerhuis. De band van College Hageveld zorgt voor de muzikale om-

lijsting. Het debat is gratis en voor iedereen toegankelijk. 

Ontvangst vanaf 19.30 uur, aanvang debat 20.00 uur.

Hoe oordeelt u over 
uw gemeente?

Voor het 2e jaar op rij scoort Heemstede het 

hoogste cijfer voor dienstverlening binnen 

het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl. En 

niet alleen voor dienstverlening, maar ook 

voor de vier andere aspecten waarop 

burgers de gemeente beoordelen heeft 

Heemstede de hoogste score ten opzichte 

van 67 andere gemeenten die aan het 

onderzoek hebben deelgenomen. 

De waardering van de burgers voor de 

dienstverlening in Heemstede is in de loop 

der jaren signifi cant toegenomen. Sinds 

2008 voert de gemeente onder het motto 

‘Denken als de klant' een bewust beleid om 

de dienstverlening verder te verbeteren. 

Hierbij is het uitgangspunt dat de gewijzigde 

organisatiestructuur (waarbij organisatie-

onderdelen klantgericht zijn samengevoegd) 

en het innovatieve kantoorconcept (open 

kantooromgeving met fl exibele werkplekken) 

elkaar versterken en samen resulteren in een 

betere dienstverlening aan de burger. 

Waarstaatjegemeente.nl
Het onderzoek 'Waarstaatjegemeente.nl' is 

een landelijk onderzoek dat wordt uit-

gevoerd door het Pon, Deloitte en BMC. 

Binnen dit onderzoek geven burgers 

rapportcijfers voor verschillende aspecten 

van de gemeente. Hiervoor zijn ruim 1.600 

enquêtes per post verstuurd aan een 

representatieve steekproef van burgers in 

Heemstede en verspreid onder de 

bezoekers van de publieksafdelingen.

In totaal hebben 68 gemeenten in 2009 

deelgenomen aan het onderzoek 

Rapportcijfers 
Het onderzoek gaat uit van vijf burger-

rollen: de burger als kiezer, klant, partner, 

onderdaan en wijkbewoner. Vanuit deze 

rollen worden er door inwoners rapport-

cijfers aan de gemeente gegeven.

Aan burgers is hun mening gevraagd over 

bijvoorbeeld de openingstijden, wacht-

tijd loket, baliemedewerkers, informatie-

vooziening, invloed als kiezer, vertrouwen in 

B&W, veiligheid, gemeentelijke regels, 

betrekken van burgers bij de totstandkoming 

van beleid, voorzieningen in de gemeente, 

openbaar groen, afvalinzameling, fi ets-

vriendelijkheid en verkeersveiligheid.

Voor alle vijf de burgerrollen scoort 

Heemstede het hoogste rapportcijfer van 

de 68 deelnemende gemeenten. Voor de 

rol 'de burger als onderdaan' deelt 

Heemstede deze hoogste score met één 

andere gemeente, voor de rol 'de burger 

vervolg op pag. 2
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DE RAAD KIEST KUNST 

Buurtbemiddeling in 
Heemstede 
Buren helpen buren

Zitting centraal stembureau ter vaststelling van de uitslag van de 
verkiezing

Legitimatieplicht bij de verkiezingen

In het kader van de Gemeente-

raadsverkiezingen 2010 doen 21 

Heemsteedse raadsleden mee aan de 

unieke tentoonstelling De Raad Kiest Kunst. 

Van 26 februari tot en met 26 maart is deze 

tentoonstelling tijdens openingstijden te 

bezichtigen in de Burgerzaal van het 

Raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Aan de hand van een zelf gekozen kunst-

werk stellen de  zittende maar ook nieuwe 

raadsleden zich voor. Gekozen is voor 

werken van zowel professionele als amateur 

(Heemsteedse) kunstenaars. De gekozen 

kunstwerken zijn afkomstig uit het gemeentelijke kunstdepot, uit eigen bezit of in bruikleen 

gegeven. De (kandidaat-)raadsleden lichten in een tekst hun keuze toe; waarom wordt 

hij/zij  aangesproken door dit kunstwerk? 

Heeft u een confl ict met de buren? 'Buurtbemiddeling' kan een oplossing zijn. De 
gemeente Heemstede en de woningcorporaties 
Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere maken deze 
vorm van bemiddeling bij burenruzies mogelijk. 
Het kan dan gaan om confl icten over bijvoor-
beeld geluidsoverlast, overlast door spelende 
kinderen of dieren, beplanting, rommel in het 
trappenhuis of het plantsoen. Speciaal daar-
voor opgeleide vrijwilligers helpen u om er 
samen met uw buren uit te komen. Gebruik- 
maken van buurtbemiddeling is kosteloos.

Wat is buurtbemiddeling?
Kleine irritaties tussen buren kunnen soms uit-

groeien tot grote problemen. De buurtbemiddelaars 

helpen u er samen met uw buren uit te komen. De goed getrainde vrijwilligers zijn altijd 

onpartijdig, spelen niet voor rechter en vellen ook geen oordeel. Zij proberen de partijen 

weer met elkaar te laten praten en werken samen aan een oplossing. Het voordeel is dat het 

probleem niet bij een andere instantie hoeft te worden neergelegd. Overigens wordt buurt-

bemiddeling niet ingezet bij een familieconfl ict, als er verslavings- of psychische problemen 

zijn, als er al een juridische procedure loopt of als er sprake is van buitensporige agressie. 

De bedoeling van buurtbemiddeling is: vroegtijdig inspringen zodat ruzies niet escaleren.

Werkwijze
Politie, woningcorporaties of Loket Heemstede kunnen buurtbemiddeling inschakelen. Maar 

u kunt ook zelf een beroep op buurtbemiddeling doen. De coördinator buurtbemiddeling 

kijkt dan samen met u of uw melding onder de uitgangspunten van buurtbemiddeling valt. 

Uw melding wordt aangenomen of u krijgt een doorverwijsadvies.

Contact
Neem voor meer informatie contact op met de coördinator buurtbemiddeling:

telefoon (023) 569 88 83.

E-mail: buurtbemiddeling@meerwaarde.nl.

Website: buurtbemiddeling.meerwaarde.nl

(zonder ‘www’ ervoor).

Op 3 maart wordt rond 23.00 uur in de burgerzaal de voorlopige uitslag van de verkiezing 

van de leden van de gemeenteraad op partijniveau gepresenteerd. Daarnaast kunt u in de 

Burgerzaal de verkiezingsuitzending op televisie volgen. Vervolgens wordt op 4 maart om 

10.30 uur in de Burgerzaal de uitslag van de verkiezing op kandidaatsniveau gepresenteerd. 

U bent van harte welkom om beide presentaties bij te wonen.

Op 5 maart 2010 komt het hoofdstembureau op het raadhuis in een openbare zitting bijeen 

om van iedere lijst het aantal stemmen per kandidaat vast te stellen. Deze aantallen worden 

per lijst opgeteld. Daarnaast wordt het aantal blanco stemmen en het aantal ongeldige 

stemmen vastgesteld. Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt. Direct na deze zitting 

komt het centraal stembureau bijeen om  de officiële verkiezingsuitslag vast te stellen. Ook 

deze zitting is openbaar.

Op woensdag 3 maart 2010 kunt u uw stem uitbrengen voor de gemeenteraads-

verkiezingen. Omdat u in Heemstede dan in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente 

kunt stemmen, is het van belang dat u naast uw stempas ook een geldig legitimatiebewijs 

kunt overleggen.

Als u zich niet kunt identifi ceren mag u niet stemmen. Ook als u iemand via de achter-

kant van uw stempas machtigt om uw stem uit te brengen (de onderhandse machtiging) 

moet deze (een kopie van) uw geldige legitimatiebewijs meenemen. Zonder dit legitimatie-

bewijs of een kopie daarvan mag de gemachtigde uw stem niet uitbrengen.

vervolg van pag. 1
als wijkbewoner' met vier andere gemeenten.

Omdat de onderzoeksmethodiek in 2009 op een aantal onderdelen is aangepast, is een 

exacte vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk. Wel kan een goed beeld geschetst 

worden hoe burgers door de jaren heen de gemeente beoordelen op de onderzochte 

aspecten en deze vergelijken met de andere gemeenten. 

Aan de slag met uitkomsten
De uitkomsten zijn binnen de gemeentelijke organisatie verspreid en dienen als input voor 

het ontwikkelen van gemeentelijk beleid. De uitkomsten worden ook gebruikt binnen de 

jaarlijkse begrotingscyclus om concreet te maken of doelstellingen zijn gehaald. 

Uitgebreide rapportage eind maart
De volledige resultaten mogen pas na 22 maart a.s. openbaar gemaakt worden (embargo). 

In HeemstedeNieuws zal eind maart een uitgebreide rapportage hierover opgenomen 

worden. Ook zal het volledige rapport via de website beschikbaar gemaakt worden.

Samenvatting op hoofdlijnen:

 Heemstede Heemstede Heemstede Gemiddelde andere

 2006 2008 2009 gemeenten 2009

Burger als klant 7,1 7,8 8,1 7,5

Burgers als kiezer 5,9 6,1 6,5 5,7

Burger als onderdaan 6,2 6,6 6,8 6,3

Burger als partner - 5,8 6,4 5,6

Burger als wijkbewoner 6,7 6,8 7,2 7,0

Bekendmaking van de uitslag van de verkiezing
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Grijze rolemmers tijdig 
voorzien van sticker
Bedankje aan inwoners

Besluitenlijst

Regelmatig riepen wij u in januari in deze 

uitgave op om tijdig de nieuwe sticker 2010 

op de grijze rolemmer te plakken. 

Afvalbedrijf De Meerlanden heeft de 

gegevens van deze sticker nodig bij het 

afhalen van het huisvuil. De stickers met 

barcode vormen een controlemiddel dat 

onder andere informatie geeft over het 

adres waartoe de rolemmer behoort en of 

de afvalstoffenheffing is betaald.

Rolemmers zonder de nieuwe sticker 2010 

kregen gedurende een overgangsperiode 

eerst een geel, later een rood waar-

schuwingslabel. In tegenstelling tot vorig 

jaar zijn dit jaar maar weinig van deze 

labels achtergelaten. Verreweg de meeste 

rolemmers waren tijdig voorzien van de 

nieuwe sticker. Wij danken alle inwoners 

dan ook hartelijk voor de medewerking! De 

overgang van 2009/2010 is hierdoor dit jaar 

soepel verlopen.

Van de raad van Heemstede, in vergadering bijeen op 18 februari 2010
Aanwezig waren 21 van de 21 raadsleden. De heer Van Emmerik later aanwezig. 

-   Krediet aanleg kunstgrasvelden voor hockey en voetbal op Sportpark Groenendaal
Er wordt hoofdelijk gestemd. De fractie van Nieuw Heemstede en mevrouw Van der Have van HBB 

stemmen tegen, waarmee het voorstel met 18 stemmen vóór en 2 stemmen tegen is aangenomen. 

- Aanvullende overeenkomst ontwikkelingsplan Watertoren
Voorstel unaniem aangenomen

- Projectbesluit weigeren Herenweg 193
Voorstel unaniem aangenomen

- Structurele subsidie podiumaanbod in Heemstede per 2010-2011
Voorstel geamendeerd door VVD, CDA en PvdA 

Toegevoegd worden 3 voorwaarden inzake de subsidie en het meerjarenbedrijfsplan.

Amendement aangenomen met 17 stemmen vóór en 4 stemmen tegen. Tegen: HBB, D66 

en de heer Koetsier van GroenLinks.

Voorstel aangenomen met 19 stemmen vóór en 2 stemmen tegen. Tegen: fractie D66 en de 

heer Koetsier.

-  Budgetsubsidie Stichting CASCA 2010-2011
Voorstel unaniem aangenomen

-  Vaststelling van een drietal verordeningen in verband met de Dienstenrichtlijn
Voorstel unaniem aangenomen

-  Vaststellen Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere  werkzaamheden 
van de Raad 2010 

Voorstel unaniem aangenomen

- Vaststellen Verordening op de Raadscommissies 2010
Voorstel unaniem aangenomen

- Optimalisering Basisrioleringsplan
Voorstel unaniem aangenomen

- Aanpak achterstallig onderhoud beeldende kunst in de openbare ruimte 
Voorstel unaniem aangenomen

- Vaststelling bijzondere subsidieverordeningen
Voorstel unaniem aangenomen

- Budgetsubsidie Stichting Welzijn Ouderen Heemstede 2010-2011
Voorstel unaniem aangenomen

-  Bij de Lijst van mededelingen en ingekomen stukken wordt unaniem conform de 
afhandelingsvoorstellen besloten.

-  De fractie van GroenLinks stelt voor om een publieke verklaring te publiceren in De 

Heemsteder. In de verklaring distantiëren alle partijen zich van het anonieme pamfl et ‘Wilt 

u ook dat Heemstede Groen blijft?’ dat momenteel huis aan huis wordt bezorgd. 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

U kunt de raadsvergadering naluisteren op de website van de gemeente via 

http://heemstede.raadsinformatie.nl. Deze audioverslagen zijn beschikbaar vanaf de maan-

dag na de raadsvergadering. Een besluitenlijst volgt later die week. Via de website zijn ook 

alle raadsvoorstellen, amendementen en moties in te zien. 

Bij besluit van 16 februari 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders Bureau 

Discriminatiezaken Kennemerland, op grond van artikel 5 lid 1 van de Verordening Inrichting 

Antidiscriminatievoorziening gemeente Heemstede, Bureau Discriminatiezaken 

Kennemerland aangewezen als gemeentelijke antidiscriminatievoorziening. 

Verkeersbesluiten

Gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

Gehandicaptenparkeerplaats
-  Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Bronsteeweg 46 en de fl at 

Meijerslaan 304 als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van respec-

tievelijk de bewoner en de de bewoonster(verzonden 19 februari 2010).

Het besluit ligt vanaf 25 februari 2010 zes weken ter inzage. 

U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet 

opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft 

ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector 

bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voor-

lopige voorziening moeten griffierechten worden betaald. 

Tijdelijke maatregelen Julianaplein en Cloosterlaan
Het college van B&W heeft op 16 februari 2010 het volgende besloten:

1.  een tijdelijk stopverbod in te voeren op het Julianaplein, ter hoogte van huisnummers 

2 t/m 12, aan de oostelijke zijde van de weg;

2.  tijdelijk éénrichtingsverkeer in oost-westelijke richting in te stellen op de Cloosterlaan, 

tussen de Landzichtlaan en Binnenweg.

De besluiten en bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 25 februari 2010 gedurende 

zes weken ter inzage. 

Tegen deze verkeersbesluiten kunt u binnen zes weken vanaf de dag na de publicatie-

datum bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet 

opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft 

ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector 

bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voor-

lopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

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

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot 

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

informatiezuil (dagelijks tijdens openings-

tijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl
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VVD Lijsttrekker Pieter van de Stadt:

“Heemstede: een prachtig 
dorp om in te leven!”

Een goed IDEE, stem VVD!

“Een prachtig dorp om in te leven” vraagt om 

het nemen van verantwoordelijkheid. Wensen 

hebben een prijs. De VVD zoekt daarbij een 

goede balans. 

Door een verantwoord bouwprogramma blijft 

de VVD in staat in het dorp te investeren. Zo is 

de herinrichting van de Binnenweg mogelijk gemaakt door 

de opbrengsten uit het Vogelpark en het nieuwe raadhuis is 

betaald door het Plan Watertoren.

De VVD neemt, als grootste partij, telkens het initiatief om 

hierin een juiste balans te vinden. De VVD is daarin terug-

houdend, eerlijk en duidelijk!

Nieuwe woningen stellen de VVD ook in staat 

de lasten laag en het voorzieningenniveau 

hoog te houden. Want met meer woningen - en 

dus meer inwoners - krijgt de gemeente  een 

hogere bijdrage van het rijk.

Om lage lasten en tegelijk een hoog voor-

zieningenniveau te behouden zijn tevens slimme plannen 

nodig. 

Het nieuwe raadhuis en de fusie van de bibliotheek met 

Haarlem hebben beiden geleid tot een betere dienst-

verlening tegen lagere kosten. De VVD gaat verder op deze 

weg. Zo willen wij voor meer diensten, zoals automatisering 

of personeelszaken, samenwerken met buurgemeenten.

In 2006 nam de VVD binnen het college van 

B&W de verantwoordelijkheid voor de portefeuille 

werk en inkomen op zich. Ondanks de crisis zijn 

er nu 20% minder bijstandsgerechtigden in 

Heemstede dan in begin 2006.

Ook is er een minimaregeling ingevoerd. Deze 

regeling geeft de minima recht op 175 euro per gezinslid 

voor maatschappelijke activiteiten, zoals het lidmaatschap 

van voetbalclub of toneelvereniging. De ouderenbonden 

hebben dit sociaal beleid van Heemstede in 2008 uitgeroepen 

tot het beste van Noord-Holland.

De VVD zal zich blijven inzetten voor een beleid dat 

mensen activeert en ondersteunt.

De VVD heeft met een motie het voortouw 

genomen voor een groen bestemmingsplan 

dat van het Manpadslaangebied nieuwe 

natuur maakt. 

Ook het Oude Slot en de aanleg van Park 

Meermond op de voormalige vuilstort dragen 

bij aan het groene karakter van Heemstede. 

Afspraken over nieuwbouw op De Hartekamp, 

Kennemeroord, Overbos, Meer & Bosch en Hageveld 

hebben per saldo tot minder bouwmogelijkheden geleid. Op 

deze locaties kunnen mensen nu en straks prachtig wonen 

en zo is verloedering   voorkomen of gekeerd.

De VVD heeft altijd zijn steun uitgesproken 

richting de sportclubs voor verbetering van de 

voorzieningen. 

Met een zeer actieve inzet van de VVD 

kwamen er kunstgras hockeyvelden voor MHC 

Alliance, kunstgras voetbalvelden voor HBC en 

VEW/HFCHeemstede, een extra tennisbaan bij HBC Tennis 

en worden de honkbalvelden aangepast bij RCH Pinguïns. 

Er volgen wat de VVD betreft nog verlichting op de tennis-

banen van Tennispark Groenendaal en kunstgrasvelden 

voor MHC Alliance en RCH voetbal.

De VVD wil uiteindelijk nog het zwembad en Nieuw 

Groenendaal samenvoegen tot een modern fi tness- en 

wellnesscentrum.

Heemstede is in vergelijking tot andere 

gemeenten redelijk veilig. Toch zijn ook hier  

problemen, denk aan overlast, die veel en 

veel te ver gaan en het woonklimaat fl ink 

kunnen verpesten. 

Vandalisme, vaak door hangjongeren en uit-

gaande jeugd, is onaanvaardbaar. 

De VVD wil maximaal gebruikmaken van de (nieuwe) 

wettelijke mogelijkheden om schade op daders en hun 

ouders te verhalen. 

De inzet van de gemeentelijke opsporingsambtenaren in 

samenwerking met de wijkagenten kan nog beter en vooral 

zichtbaarder!

De VVD draagt al vele decennia verantwoor-

delijkheid voor Heemstede. Ik stá als lijst-

trekker van de VVD voor 

Heemstede!

Het dorp waarin ik 

opgroeide, als enige (!) 

lijsttrekker bij deze ver-kiezingen. Het 

dorp waarvoor de VVD-fractie zich elke 

dag volledig inzet om ook onze en uw 

kinderen een prachtige jeugd, ons allen 

een heerlijk woonklimaat en een goede 

oude dag te bezorgen. Kijk om 

u heen en beoordeel ons op onze 

daden.

Deze titel van ons verkiezingsprogramma geeft duidelijk aan dat de VVD trots is op ons dorp. De VVD is al decennia de grootste partij van Heemstede en draagt daar-

mee een stevige verantwoordelijkheid voor het Heemstede van vandaag. Een dorp dat vorig jaar door Elsevier uitgeroepen werd tot de derde beste woongemeente van 

Nederland. De VVD wil verder op de ingeslagen koers en streeft naar de titel beste woongemeente van Nederland.

De
Duidelijkste!

De
Degelijkste!

oor Heemstede. Ik stá als lijst-

e VVD voor 

waarin ik 

ls enige (!) 

ezingen. Het 

ctie zich elke

k onze en uw

ugd, ons allen 

en een goede

en. Kijk om 

s op onze

De
Sociaalste!

De
Groenste!

De
Sportiefste!

De
Veiligste!

De
Lokaalste!

Pieter van de Stadt
Lijsttrekker VVD Heemstede
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Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
 2010.015 het verhogen van de nok en uitbreiden - Alberdingk Thijmlaan 28

 van de 1e verdieping van het woonhuis

 2010.028 het plaatsen van een dakkapel op - Burgemeester van Lennepweg 5

 het voor- en achtergeveldakvlak

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  25 februari 2010 op maandag tot en met donderdag 

van  08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden19 februari 2010)
en ontheffing bestemmingsplan
2009.258 het uitbreiden van de 1e verdieping - Valkenburgerlaan 4B

 van het woonhuis

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 25 februari 2010 op maandag tot en met donderdag 

van  08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan 

bij de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 8 april 2010 worden ingediend. 

Zie kader.

Verleende sloopvergunning (verzonden 19 februari 2010)
2010.102 het gedeeltelijk slopen van - Camplaan 40

 het kinderdagverblijf

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 25 februari 2010 op maandag tot en met donderdag 

van 08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. 

Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 
bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2010.024 het uitbreiden van een woonhuis - Jacob van Ruisdaellaan 21

Het verzoek ligt vanaf  25 februari 2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met donderdag 

van  08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen 

aan de gemeente kenbaar maken. 

Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen 

gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de 

zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en 

Woningtoezicht tijdens de openingstijden.

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 
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Weersomstandigheden vertragen werkzaamheden
Alle hieronder genoemde werkzaamheden/projecten worden vertraagd door de huidige 

weersomstandigheden. Door (nacht)vorst kunnen werken, zoals het aanleggen en herstel 

van bestratingen, het planten van bomen en heesters en specifi ek grondwerk, niet worden 

uitgevoerd. De vermelde data zijn daarom onder voorbehoud.

Aanleg brug Van den Eijndekade
Tot ongeveer mei 2010 geldt op de Van den Eijndekade eenrichtingsverkeer in verband met 

de aanleg van de Zwaaihavenbrug. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de 

Van den Eijndekade inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Voetgangers en 

fi etsers kunnen gewoon in twee richtingen van de weg gebruikmaken. 

César Francklaan fase 2, van Jan van Gilselaan tot Heemsteedse Dreef
Van 8 februari tot medio mei 2010 wordt in de César Francklaan, tussen de Jan van 

Gilselaan en de Heemsteedse Dreef, de riolering vervangen en de weg heringericht.

Autoverkeer vanaf de Heemsteedse Dreef richting Haarlem-Schalkwijk en het Spaarne 

Ziekenhuis wordt omgeleid via de Johan Wagenaarlaan. Verkeer vanuit Haarlem-Schalkwijk 

kan via één rijbaan in de richting de Heemsteedse Dreef rijden. In verband met de 

algemene veiligheid geldt binnen het werkgebied een maximale rijsnelheid van 30 km/uur. 

Voor fi etsverkeer zijn omleidingsroutes aangegeven. 

Winkelgebied Binnenweg
Tot medio september 2010: reconstructie fase 2 (van Julianalaan tot aan de Bronsteeweg). 

Over de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen.

 

-  Tot 24 februari is de Binnenweg ter hoogte van de Julianalaan afgesloten voor auto-

verkeer. Voetgangers (met de fi ets aan de hand) kunnen, waar nodig over loopschotten, 

langs het werkgebied; 

-  Vanaf 22 februari werkt Joulz, onderdeel van Eneco Energie aan de vervanging van de gasleiding 

tussen Julianalaan en de Bronsteeweg. Ook wordt de waterleiding aan de oostzijde tussen de 

Cloosterlaan en Spaarnzichtlaan vernieuwd. Verkeersmaatregelen worden ter plaatse aangegeven;

-  Gemotoriseerd verkeer op de Binnenweg wordt met bebording om het werkvak geleid. 

Verkeer vanuit het zuiden wordt via de Berkenlaan - Eikenlaan - Julianaplein en 

Cloosterlaan weer naar de Binnenweg geleid. Verkeer vanuit het noorden wordt via de 

Spaarnzichtlaan naar de Heemsteedse Dreef geleid. In de Cloosterlaan wordt in het 

gedeelte tussen de Binnenweg en Landzichtlaan éénrichtingsverkeer ingevoerd. Ook op 

een deel van het Julianaplein een parkeerverbod.

Meer informatie over het project ‘Herinrichting Binnenweg’ vindt u op www.heemstede.nl

Gelderlandlaan en Brabantlaan gedeelte tussen Provinciënlaan en Gelderlandlaan 
Vanaf medio februari tot medio juli 2010 worden in de Gelderlandlaan en Brabantlaan, 

gedeelte tussen Provinciënlaan en Gelderlandlaan bestrating en riolering vervangen. Ook 

wordt drainage aangelegd en worden laanbomen vervangen of verplant. De afsluiting van 

het werkgebied wordt met borden aangegeven. 

Binnendoor
Medio februari 2010 wordt in de Binnendoor een deel van de riolering aangepakt en wordt 

een rioolpomp geplaatst. Woningen en winkels in de Binnendoor blijven bereikbaar voor 

voetgangers en fi etsers. Het werkgebied wordt afgezet met hekken.

Werk aan de weg   

Kennisgeving Wet geluidhinder

Besluit vaststelling hogere waarden SEIN-
terrein wegverkeerslawaai te Heemstede 

De directeur van de Milieudienst IJmond maakt namens het college van B&W van Heemstede 

bekend, dat zij in aanvulling op de vrijstellingsprocedure voor Bestemmingsplan Valkenburgerplein 

te Heemstede voor de appartementen SEIN-terrein hogere waarden hebben vastgesteld vanwege 

het wegverkeerslawaai Glipperdreef te Heemstede.

Op de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen binnengekomen.

De beschikking ligt vanaf 25 februari 2010 gedurende zes weken ter inzage op het raadhuis 

van Heemstede en bij de Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2 te Beverwijk. Tussen 09.00 

en 17.00 uur kunnen de stukken bij de Milieudienst IJmond worden ingezien. Daarvoor kan 

een afspraak worden gemaakt via het secretariaat van de Milieudienst IJmond, bereikbaar 

op het nummer (0251) 26 38 63.

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 

en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket 

(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mede-

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.
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Regelgeving
Gewijzigde vaststelling Algemene plaatselijke verordening (APV), Verordening Kwaliteitsregels 
Peuterspeelzalen Heemstede 2006 en de Verordening Speelautomaten Heemstede
Bij besluit van 18 februari 2010 heeft de raad de APV, de Verordening Kwaliteitsregels 

Peuterspeelzalen Heemstede 2006 en de Verordening Speelautomaten Heemstede 

gewijzigd vastgesteld. De raad heeft bepaald dat de wijzigingen met terugwerkende kracht 

in werking treden op 28 december 2009. 

De wijzigingen houden verband met de 'Lex Silencio Positivo', dat kortweg een van rechts-

wege verleend besluit inhoudt, als de gemeente niet op tijd beslist op een aanvraag. In een 

aantal gevallen is de Lex Silencio Positivo van toepassing verklaard.

Vaststelling nieuw Aanwijzingsbesluit APV
Bij besluit van 16 februari 2010 heeft het college het Aanwijzingbesluit APV vastgesteld. Dit 

Aanwijzingsbesluit vervangt het Aanwijzingsbesluit, zoals vastgesteld bij collegebesluit van 15 

december 2009. Het Aanwijzingsbesluit APV treedt 8 dagen na deze bekendmaking in werking.

In het Aanwijzingsbesluit zijn twee artikelen gewijzigd. De eerste verandering ziet toe op het 

verbod om honden op bepaalde plaatsen te laten verblijven of te laten lopen. Het weiland, 

gelegen ten zuiden van de Van Merlenvaart, is nu aangewezen als verboden om honden te 

laten verblijven of te laten lopen, met uitzondering van het gemarkeerde voetpad dat loopt 

over het weiland langst de Van Merlenvaart, waarvan de ingang gelegen is aan de 

Vrijheidsdreef, uitkomende op de Torenlaan. Honden moeten wel aangelijnd zijn op dit pad. 

De tweede wijziging behelst het aanwijzen van alle wegen in de gemeente Heemstede, 

waar het verboden is om langer dan op drie achtereenvolgende dagen voertuigen voor 
recreatie (caravans, campers, kampeerwagens etc.) te hebben of te plaatsen.

Vaststelling Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
raad 2010
Bij besluit van 18 februari 2010 heeft de raad het Reglement van Orde voor de vergaderingen 

en andere werkzaamheden van de raad 2010 vastgesteld. Dit Reglement vervangt het 

Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, zoals 

vastgesteld bij raadsbesluit van 25 oktober 2007, nr. 42, en laatstelijk gewijzigd bij raads-

besluit van 23 april 2009. De raad heeft tevens bepaald dat het Reglement met terug-

werkende kracht in werking treedt op 23 april 2009.  

Vaststelling Verordening op de Raadscommissies 2010
Bij besluit van 18 februari 2010 heeft de raad de Verordening op de Raadscommissies 2010 

vastgesteld. Deze Verordening vervangt de Verordening op de Raadscommissies zoals 

vastgesteld bij raadsbesluit van 25 oktober 2007, nr. 41, en laatstelijk gewijzigd bij raads-

besluit van 23 april 2009. De raad heeft daarnaast bepaald dat de Verordening met terug-

werkende kracht in werking treedt op 23 april 2009.  

Alle hierboven genoemde regelingen liggen voor eenieder kosteloos ter inzage op het 

gemeentehuis. De regelingen zijn ook digitaal te raadplegen op www.heemstede.nl onder 

'Bestuurlijke Informatie (RIS)'.

In zijn vergadering van 18 februari 2010 heeft de gemeenteraad van Heemstede: 

-  de Verordening lokaal culturele initiatieven 2010 vastgesteld, onder intrekking van de 

Verordening subsidiëring lokaal culturele initiatieven, vastgesteld op 22 april 2004, nr. 20;

- de Verordening incidentele subsidies maatschappelijke stages 2010 vastgesteld;

- de Verordening incidentele subsidies sportstimulering 2010 vastgesteld.

De vastgestelde verordeningen, die op 1 maart 2010 in werking treden, liggen ter inzage op 

het gemeentehuis. De verordeningen zijn ook digitaal te raadplegen op www.heemstede.nl 

onder 'Bestuurlijke Informatie (RIS)'.

Rectifi catie van de publicatie van 17 februari 2010:
Aan de Verordening op het gebruik van de openbare havens en binnenwateren wordt terug-

werkende kracht per 27 maart 1994 toegekend.

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

Gevaar en schade op straat
Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meld-

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u 

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de 

politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de over-

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, 

neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding 

dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt 

overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

en andere werkzaamhed

Meldpunt overlast Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 
maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 
binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn on-
dertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en 
de reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 
schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aanteke-
nen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer 
u niet ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen 

zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn 
voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich 
richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit 
waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.
 
Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stuk-
ken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 


