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Politiek Café
STOMERIJ EN
op 28 februari WASSERIJ
depot
heemstede – In café de Eerste
Aanleg aan de Raadhuisstraat
103 vindt maandag 28 februari
een politiek café plaats. Bereikbaarheid is een van de thema’s.
Nu de Herenweg is afgesloten,
blijkt weer eens hoe kwetsbaar
de bereikbaarheid van Heemstede is. Er hoeft maar weinig te
gebeuren of al het verkeer staat
vast, inclusief veel vrachtauto’s.
Wat moet de Provincie doen om
Heemstede bereikbaar te houden? Welke wegen moeten worden aangelegd, en waar moeten
die lopen? Hoe kan het openbaar vervoer bijdragen aan de
vermindering van de verkeersstroom?
De Provincie kan nu haar bestaansrecht bewijzen door goed
op te treden. Maar welke beleidskeuzes moeten gemaakt
worden? De politieke partijen hebben allemaal hun eigen
voorkeuren en zullen die duidelijk maken tijdens het Politieke Café op 28 februari in café de
Eerste Aanleg.

Verkiezingen: woensdag 2 maart!
heemstede - De Proviciale Verkiezingen zijn op woensdag 2
maart. De Proviciale Staten kiezen op 23 mei a.s. de leden van
de Eerste Kamer. In verhouding
tot voorgaande jaren spelen diverse politieke partijen zich extra in de kijker om de kiezer naar
zich toe te trekken. Ook al omdat
de huidige regeringscoalitie VVD
& CDA, samen met hun “gedoogpartner” PVV, in de Eerste Kamer

géén meerderheid heeft.
De Provinciale Verkiezingen zijn
voor het eerst sinds vele jaren
van belang voor de landelijke politiek! Immers, zonder een meerderheid in de Eerste Kamer zal
het uiterst moeilijk manouvreren
worden voor het huidige kabinet, de door burgers wel/niet geaccepteerde bezuinigingen ook
echt WET te laten worden.
De oppositiepartijen in de Eer-

Goede resultaten
voor bibliotheek

GROEN WERKT ook in HEEMSTEDE
Stem GROENLINKS 2 maart

heemstede - De Bibliotheek
Haarlem e.o (waaronder ook
die van Heemstede) rapporteert
over 2010 goede cijfers.

Stem voor snelle fietsroutes:
www.groenlinksnoordholland.nl
www.intercityfietser.nl/PS2011

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

ActIEvE
EN sERIEuZE
(ook 55+)

Info:
Martin van Ooijen

IDA SABELIS op plaats 12

Aanvang van het politiek café
is 20.00 uur Entree: gratis. Gasten zijn: Ceciel Stevens-Meeuwis (CDA), Hein Struben (D66),
Ida Sabelis (GroenLinks), Xander den Uyl (PvdA) en Annelie
Brummer (VVD).

Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

houthakker-

steaks
50
r5.
4 stuks

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

Politie zoekt getuigen incident

BEZORGERs

Het aantal leden steeg licht maar
blijft net onder de 50.000. Ongeveer de helft hiervan zijn kinderen en jongeren. De uitleningen
van boeken en andere materialen zoals cd’s en dvd’s stegen
met 1% tot meer dan 1 miljoen.
Het aantal bibliotheekbezoekers
steeg met bijna 3% tot 740.000.

ste Kamer zullen niet al te spontaan willen meewerken aan het
uitvoeren van dit beleid van het
huidige kabinet, dat ook in de
Tweede Kamer feitelijk een minderheid heeft. Zonder meerderheid echter in de Eerste Kamer
wordt het vrijwel onmogelijk de
eindstreep te halen....
Het devies luidt dus: Ga stemmen, maak gebruik van uw
stemrecht!

Verkeer en bereikbaarheid
Vertegenwoordigers van de vijf
landelijke partijen zullen onder
leiding van locoburgemeester
Pieter van de Stadt de degens
kruisen over de thema’s Verkeer
en de Bereikbaarheid van Heemstede. Alle inwoners van Heemstede (e.o.) zijn van harte uitgenodigd om te komen luisteren,
vragen te stellen en mee te praten tijdens het Politieke Café.

SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS

0251-674433
www.verspreidnet.nl

Bennebroek - De politie is op
zoek naar mensen die getuige
zijn geweest van een incident
dat op vrijdagmiddag 11 februari tussen 11.30 en 12.00 uur heeft
plaatsgevonden. Een 17-jarige
inwoonster van Bennebroek is
tegen haar wil in de auto vastgehouden door een ex-vriend. De
Bennebroekse stapte rond 11.30
uur in de auto aan de Rijksstraat-

**

weg in Bennebroek, waarna ze
in de richting van Heemstede reden. Het is haar uiteindelijk in
de buurt van station Haarlem,
bij het fietstunneltje, gelukt om
zichzelf uit de auto te bevrijden.
Het meisje heeft verklaard dat er
meerdere mensen onderweg getuige zijn geweest en de politie
komt graag in contact met deze
mensen: 0900-8844.

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 5.

**
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Overleeft Radio De Branding?
Heemstede - Heemstede kent één lokaal radio station. Ooit
begonnen als huisomroep voor 19 tehuizen in de regio waaronder drie in Heemstede. In de tachtiger ja ren van de vorige eeuw ontstond de mogelijk heid om radio frequenties te
bemachtigen met een beperkt bereik. Onder leiding van
Simon Paagman werd een vergunning aangevraagd en gekregen. Radio De Branding was een feit en bouwde haar reputatie
snel uit en kon rekenen op een grote luisterdichtheid.
Wettelijk kader
In de wet staat omschreven
waaraan een zender moet voldoen. Er moet een goede mix
zijn tussen de verschillende stromingen binnen de gemeente.
Er moet ruimte zijn voor maatschappelijk, culturele en educatieve stromingen. Een station moet een programma bepalend orgaan (PBO) hebben die is
samengesteld uit verschillende
stromingen binnen de gemeente. Het Programma Bepalende Orgaan bestaat bij De Branding op papier, maar is vanaf oktober 2009 niet meer bij elkaar
geweest, de reden is niet bekend. Voorzitter De Graaff kon
alleen bevestigen dat men inderdaad al anderhalf jaar geen
overleg heeft gehad. Zonder sturing vanuit het PBO hebben de
programmamakers vrij spel om
een eigen invulling te geven
aan het type en de inhoud van
de programma’s. Niet alleen het
bestuur maar ook de leden van
het PBO mogen zich dit aanrekenen.
Wie is wie?
Er is een vereniging die is eigenaar van de vergunning en de
apparatuur. Daarnaast is er een
stichting die alles wat de vereniging bezit huurt van de vereniging.
Ruim 21 jaar bleef Simon Paagman de drijvende kracht achter
het station en zorgde voor een
goed bestuur, medewerkers en
een functionerend PBO.
In 1998 vond Paagman het tijd
om te stoppen en zocht mensen
die het station wilden besturen.
Wel bleef hij tot 2008 programma’s maken waaronder ‘Raadhuisplein 1’. De huidige voorzitter Yan de Graaff werd gevraagd
de stichting te gaan leiden. Onenigheid over het huurcontract
van De Branding op het Hageveldcomplex versnelde het vertrek van Paagman en met hem
een 15-tal ervaren medewerkers.
De Graaf schreef vervolgens
een ledenvergadering uit waar
hij tot voorzitter van de vereniging werd gekozen. Of en hoe-

VLOOIENMARKT

zondag 27 februari
Sportcentrum Groenendaal
Heemstede
(09.30-16.00 uur)

0229-244739
www.mikki.nl

veel leden er zijn is niet bekend.
Als medewerker ben je verplicht
lid te worden, maar over het lidmaatschap van buitenstaanders
wordt nergens iets vermeld.
Het bestuur bestond verder uit
Rutger Koolhaas en Cees van
Haasteren. Deze laatste is al
ruim een jaar weg bij de Branding en een vervanger is nooit
gevonden. Mensen dicht bij het
station beweren dat het Koolhaas is die de touwtjes in handen heeft.
Foutje, bedankt
Naar nu blijkt, heeft het bestuur
onvoldoende opgelet en is vergeten de aanvraag voor een verlengen van de zendvergunning
te versturen. Op 10 januari 2011
had de aanvraag bij het Commissariaat voor de Media op de
mat moeten liggen. Medio februari ligt er nog steeds geen steeds
verzoek. Als de wet de wet is en
waarom zou dat niet zo zijn, verspeelt De Branding hiermee de
uitzendrechten voor de gemeente Heemstede voor de komende
vijf jaar.
Niet ongebruikelijk bij overheidsinstellingen is er vast nog
wel de mogelijkheid het besluit
te herroepen. Een en ander geeft
wel aan dat men bij De Branding
niet echt alert is.
De politiek
De politiek lijkt wakker geworden, nadat de partijen is gevraagd naar hun mening over
het station. De Branding ontvangt jaarlijks ongeveer 10.000
euro subsidie van de gemeente. Controle waaraan het geld
wordt besteed is er niet bij de
politiek en ook de afdeling Welzijn houdt zich afzijdig. Vooruitlopend op de publicatie van dit artikel wordt het onderwerp subsidie aan de Branding binnenkort
op de agenda van de gemeenteraad geplaatst.
De politieke fracties in de gemeenteraad geven aan over het
algemeen weinig kennis te hebben over de wijze waarop lokale radio wordt bedreven, ze luisteren om verschillende redenen

niet naar dit station. De verschillende fracties hebben wel een
goed gevoel bij een Heemsteeds
station, maar betreuren de onzichtbaarheid en, hoe kan het
ook anders, zij missen politieke
programma’s. De meeste fracties
tonen nu wel interesse voor het
onderwerp en zijn bereid mee te
denken aan de toekomst van de
lokale radio.
Muziekzender
Gericht op Heemstede is de programmering al lang niet meer.
Ooit kon men op zaterdag en
zondag luisteren naar een sportprogramma, waarbij live verslag
werd gedaan van wedstrijden in
en van Heemsteedse verenigingen. Met enige regelmaat werden bijzondere Heemstedenaren
gedurende één uur ondervraagd
over hun leven en werk. Actuele
lokale politieke hangijzers werden besproken en interessant
waren de verslagen vanuit het
raadhuis en de debatten voor de
verkiezingen.
Het enorme aanbod van radioprogramma’s en de duizenden
mogelijkheden om via internet
aan informatie of muziek te komen zijn niet in het voordeel van
een lokaal station. De Branding
stelt hier weinig inventiviteit tegenover en dat zou het bestuur
en de programmamakers tot nadenken moeten stemmen. De
Branding lijkt verworden tot een
muziekzender van een gesloten
clubje hobbyisten dat naar binnen is gekeerd, terwijl zij juist
midden in de gemeenschap
moeten staan. In de omgeving
zijn voorbeelden van lokale radio
stations die wel succesvol zijn en
waarom zou dat in Heemstede
niet kunnen.
Hoe nu verder?
Misschien is het aanstaande besluit van het Commissariaat voor
de Media nog terug te draaien en grijpt de gemeente in.
Subsidie verstrekken kan als
daar maar een grote groep
Heemstedenaren van kan profiteren. Dit via interessante programma’s gericht op het wel en
wee van de Heemsteedse gemeenschap.
Bekend is dat er initiatieven, buiten De Branding om, zijn om vanuit het College Hageveld op internet programma’s te gaan maken gericht op Heemstede. Bijkomend voordeel is dat de leerlingen betrokken worden bij het

Digitaal fotoalbum maken (55+)
Heemstede - U leert hoe u
een digitaal fotoalbum in elkaar kunt zetten. U leert de software te downloaden en installeren. Stapsgewijs bereiden u samen met docente Monica Nelissen het een en ander voor. Neem
een cd/dvd met 40 eigen foto’s
mee. Hieruit worden de foto’s
geselecteerd voor het te maken
album. Kosten zijn exclusief fo-

toalbum van 11,-- euro. Woensdagmiddag 9 maart start een
cursus van 3 lessen Digitaal fotoalbum maken (55+) bij Casca.
De lessen zijn van 13.30-16.00
uur in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede.
Aanmelden kan telefonisch van
maandag t/m vrijdag, van 9.00
tot 12.00 uur: telefoon 023 – 548
38 28 kies 1 of via www.casca.nl.

station en daardoor ervaring opdoen met redactie- en reportage
werk en presentatievaardigheden ontwikkelen. Menig landelijk bekende programmamaker
is begonnen bij de lokale radio.
Officieel heet De Branding Radio & TV De Branding maar TV is
zo kostbaar dat dit niet haalbaar
is, waarom dan niet TV schappen
uit de naam?
Al jaren hoort men dezelfde adverteerders. Deze krijgen reclametijd in ruil voor diensten die zij
leveren. Als de luisterdichtheid
groot zou zijn is de weg naar adverteerders snel gevonden.
Tot slot
Het beeld dat is ontstaan, is dat
geen van de partijen een totaaloverzicht heeft van de situatie bij de omroep. De gemeente geeft geld maar weet niet precies waaraan.
De politiek heeft goedkeuring
gegeven aan de subsidie zonder
veel vragen te stellen. Een zender hoort los te opereren van de
politiek, maar als er geld van de
gemeenschap naar toe gaat mag
men op zijn minst verwachten
dat men inzicht heeft in de gang
van zaken.
De leden, het bestuur, het PBO
en de zender zelf treden nooit
naar buiten, waardoor de schijn
wordt gewekt dat zij zaken niet
openbaar willen hebben.
Het zou zonde zijn als onze lokale radio zou verdwijnen, maar
op de huidige voet doorgaan lijkt
ook geen optie.
Eric van Westerloo

Dichtstorten
Dichtstorten is een open
podium voor dichttalent.
Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit emailen naar dichtstorten@
yahoo.com.
Per post kan ook: de
Heemsteder, Visserstraat
10, 1431 GJ Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.
Lijn 16, Amsterdam
In de waan van de dag
ontzag
lijn 16 speels
‘n deel rails
dat vertakt
een verzakt
stadsdeel beslaat
in een straat
die opgevijzeld
dient te worden
Lijn 16,
gevuld
met ongeduld:
Amsterdams jargon
dat als haringen in een ton
gekaakt
een ongezouten mening
braakt
Bart Jonker

COLOFON
van 1930
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Reacties artikel ‘Verkeersinfarct Herenweg’
“Open, die
“Kijk goed naar alternatieve routes”
busbaan
Een goed idee is het om de busbaan van de Heemsteedse Dreef te gebruiken om de doorstroming te bevorderen.
Niet alleen tijdens de werkzaamheden op de Herenweg maar meteen
voorgoed. Als de Heemsteedse Dreef weer wordt vrijgemaakt zal er
voldoende doorstroming zijn waardoor de bus net zo goed kan doorrijden als met busbaan.

Het afstellen van verkeerslichten wordt veelal achterwege gelaten bij
wegwerkzaamheden waardoor het verkeer onnodig vastloopt. Onbegrijpelijk dat dit wordt gedaan.

Coornhert muziekavonden
Regio - Op woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 maart vinden op het Coornhert Lyceum de
jaarlijkse muziekavonden plaats.
Allerlei ensembles, instrumentaal en vocaal, treden met veel
enthousiasme voor het voetlicht
met een zeer gevarieerd repertoire. Het programma vermeldt
o.a. optredens van het Schoolorkest met de Grande Ouverture van Franz von Suppé. Ook
speelt het orkest de popklassieker MacArthur Park van de
Amerikaanse
singer/songwriter Jimmy Webb. Het Kamerkoor
zingt met instrumentale begeleiding “Conquest Of Paradise” van
de Griekse componist Vangelis.
Het salonorkest speelt muziek
van Rogier van Otterloo en de
Big Band besluit de avond swingend met Candyman van Christina Aguilera.
Op het programma staat verder
o.a. muziek van Focus, de Boys
Town Gang en Brenda Lee.
Verdeeld over drie avonden kunt
u verder luisteren naar muziek
van Miss Montreal, Bon Iver, Jeff
Buckley, Jamie Lidell en Adele.
We gaan terug in de tijd met
muziek van Blondie, Crowded
House, Deep Purple, The Cran-

berries, Billy Joel en Minnie Ripperton. Er is Jazzmuziek van
Eartha Kitt, George Gershwin,
Rogers & Hart, Paul Desmond
en Michael Bublé. Nog wat beroemde namen in het programma zijn o.a. The Average White
Band, The Boys Town Gang,
Train, Robbie Williams, Mumford
& Sons. Het Nederlandse repertoire komt aan bod met o.a. Marco Borsato, Blof en Adele Bloemendaal. Er is klassieke muziek van Beethoven, Schubert,
Godard, Bach en Vaughan Williams, Semi-klassiek met Luduvico Einaudi. Soul, jazz, rock, wereldmuziek, klassiek en eigen
composities wisselen elkaar af in
hoog tempo en alles wordt live
gespeeld door de leerlingen van
het Coornhert Lyceum.
Kortom, een zeer gevarieerd muzikaal programma dat u absoluut
niet mag missen. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om één van de avonden
bij te wonen. De kaarten kosten 2,50 euro per stuk en kunnen worden besteld bij de administratie van het Coornhert Lyceum via telefoonnummer 023
- 5121616 of via info@coornhert.nl.

Lezing Groei & Bloei:
Water in de tuin

Regio - Anet Scholma houdt voor Groei & Bloei een lezing met
de titel ‘Water in de tuin’. Deze vindt plaats op dinsdag 1 maart
om 20.00 uur in de aula van het Kennemer lyceum, ingang rechts
naast de school, Adriaan Stoopplein 7, Overveen. Gratis toegang.
Anet Scholma is tuin- en landschapsarchitect van Buro Mien Ruys
in Amsterdam. Daarnaast is zij redacteur van het kwartaalblad
‘Onze Eigen Tuin’ en adviseur van de Stichting Tuinen Mien Ruys.
Zij vertelt hoe water een grote rol in de geschiedenis van de Europese tuinarchitectuur heeft gespeeld, met internationale voorbeelden van inrichting en vormgeving van tuinen. Na de pauze
komen er veel voorbeelden van vijvers in hedendaagse tuinen aan
de orde. Ook legt zij uit waar je op moet letten, praktische en technische aspecten bij het aanleggen, afwerken en beplanten in en
rondom de vijver.
Het onderwerp ‘water in de tuin’ is bij veel gemeenten zeer actueel en wordt bij bedrijven en particulieren onder de aandacht gebracht: hemelwaterinfiltratie.
Door de regenpijp af te koppelen van het riool kunnen juist ook
particulieren een bijdrage leveren aan de bestrijding van de verdroging.

Tegelijk met de werkzaamheden aan de Herenweg werd ook de
Leidsevaart vanaf de Rijnlaan richting Bennebroek voor 6 weken afgesloten. Dat is slecht gepland want het verkeer dat gedurende de werkzaamheden op de Herenweg via de Leidsevaart in zuidelijke richting
wil rijden, moet nu door de Rivierenbuurt heen. De Rijnlaan is hier totaal niet op berekend en veel te smal voor deze hoeveelheid auto’s.
Ook handig zou zijn als op de Herenweg bij het begin van de Rijnlaan
al werd aangegeven dat verkeer via de Leidsevaart in zuidelijke richting niet mogelijk is. Nu komt de automobilist daar pas achter als hij
al over de brug is.
Ook moet zowel bij het station als op de Herenweg bij het begin van de
Rijnlaan worden aangegeven dat vrachtverkeer geen doorgaande mogelijkheden heeft. Nu komen vrachtauto’s er pas achter als ze bij de
brug over de Leidsevaart aankomen dat de brug te smal is en niet berekend op vrachtverkeer. Het is dan nogal lastig om te draaien en terug te gaan.
Gezien de duur van de werkzaamheden is het echt nodig dat goed gekeken wordt naar de alternatieve routes, de goede doorstroming en
de veiligheid in de wijken en wegen waar het verkeer wordt omgeleid.
Frans van den Berg, Linge 31, Heemstede

Concert Nederlandse
componisten uit de 20e eeuw
Heemstede - Graag maken we
u attent op dit concert dat door
de Andriessen/De Klerk Stichting wordt georganiseerd. Het
vindt plaats op zondagmiddag 27
februari aanstaande, aanvangstijd 15 uur, in de Sint Josephkerk,
Jansstraat 43 te Haarlem.
Op dit concert zijn werken te horen van Nederlandse componisten: allereerst Hendrik Andriessen en Albert de Klerk, maar ook
Daan Manneke, Jan Mul, Herman Strategier, Ton de Leeuw en
Jan Koetsier.
Het concert wordt verzorgd door
het Vocaal Ensemble Sola-ReSonare uit Heemstede. Dit ensemble is opgericht in 1993 en
bestaat uit ca 20 zangers. Het
staat onder leiding van Joop
van Goozen, bekend als dirigent,
maar ook als organist en in bei-

de functies werkzaam in de St.
Bavokerk te Heemstede.
Aan het concert werken de volgende solisten mee: sopraan
Evelyne Overtoom, bekend door
haar glanzende stem en expressieve voordracht, hoboïste Dorine Jansma, werkzaam als soliste en als docent aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam, en de zeer begaafde Haarlemse organiste Gerrie Meijers.
Vocaal Ensemble Sola-Re-Sonare o.l.v. Joop van Goozen
M.m.v. Evelyne Overtoom, sopraan, Dorine Jansma, (alt-)hobo en Gerrie Meijers, orgel
Op het programma staan werken
van Andriessen, De Klerk, Manneke, Mul, Strategier, De Leeuw
en Koetsier.
Toegang gratis.

Helemaal eens met uw artikel betreffende het verkeersinfarct op
de Dreef (om nog maar te zwijgen over de fuik waar je op dit
moment nietsvermoedend in terecht komt als je van de Wagenweg rechtdoor rijdt met de gedachte linksaf de Lanckhorstlaan in te rijden. Wie deze oplossing heeft bedacht verdient een
pak slaag!) Maar goed, de Dreef:
Natuurlijk moet die busbaan gebruikt gaan worden en dan het
liefst blijvend. De enkele bus die
daar langs rijdt, heeft zo´n baan
niet nodig en deze nietgebruikte
weghelft zorgt alleen maar voor
extra stagnatie. Wat betreft het
creëren van verkeershinder én
gevaarlijke situaties binnen zijn
gemeente is Heemstede zo langzamerhand Nederlands Kampioen. Dus: “Open die busbaan.”
A. Jongeja n, Heemstede.

“Centenbrug ook
al af gesloten”
Op het artikel ‘Verkeersinfarct Herenweg’ kreeg de redactie een
aantal ingestuurde reacties. Hieronder volgt de mail van Marianne
uit de Scholtenlaan: Ik ben het helemaal eens met het idee om de
busbaan tijdelijk open te stellen.
Het probleem gaat alleen maar
groter worden, aangezien de
Leidsevaartweg/Centenbrug
in
Bennebroek/Vogelenzang vanaf
deze week ook afgesloten is.
Het verkeer uit Hillegom en Bennebroek moet dus via de Herenweg of Heemsteedse dreef! De
mensen die van Noord naar Zuid
reizen kunnen daarbij alleen de
Heemsteedse Dreef gebruiken.
De weggebruikers van de Heemsteedse Dreef komen uiteindelijk
uit in Bennebroek en zullen vanaf hier verder hun weg moeten
zoeken.
Je zou zeggen je hebt ook nog de
Ringvaart als uitvalsweg. Echter is
de Ringvaart vanaf Bennebroek/
Zwaanshoek naar Hillegom afgesloten ivm wegwerkzaamheden...
Ja de gemeentes Heemstede,
Bloemendaal (Vogelenzang/Bennebroek) en Haarlemmermeer/
Hillegom hebben goed samengewerkt!
Een ander punt is dat voor de bewoners van de Geleerdewijk en
Herenweg de bereikbaarheid van
de winkels aan de Binnenweg
slecht is, aangezien het verkeer
niet rechtsaf de Lanckhorstlaan
op mag. Tevens moeten daardoor
de bewoners omrijden om op de
Heemsteedse Dreef te komen
om richting Hoofddorp/Schiphol/Aalsmeer. De gemeente verdient wel, wat Marianne betreft
een compliment voor de informatieverstrekking naar de bewoners
rond de Herenweg. Bewoners zijn
geïnformeerd via brieven en daarnaast is Heemstede ‘bijgepraat’
via lokale kranten.
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Verkiezingen Provinciale Staten

CDA gedeputeerde Jaap Bond: beloofd is beloofd

Nieuwe weg Bennebroek ontlast
oost-west verkeer Heemstede

Heemstede – Vier jaar geleden stopte de campagnebus van
het CDA bij Jan Ammerlaan voor
de deur. De CDA gedeputeerde
Jaap Bond en lijsttrekker voor de
komende provinciale staten wilde zelf het drukke verkeer op de
Van Merlenlaan meemaken, hij
was door het bestuur van CDA
Heemstede hiervoor uitgenodigd
naar Huize Overlaan, een historisch pand aan het Raadhuisplein , net in het smalle stukje.
Het echtpaar Ammerlaan woont
al jaren in het monument , waar
de gemeenteraad van Heemstede ooit vergaderde en burgemeester en secretaris hun kantoor hielden. De Ammerlaans
hebben aan de Raadhuisstraat
een kapperszaak. Met de deuren en ramen dicht is het heerlijk wonen, in de nog authentieke tuin is het heerlijk toeven,

maar bij de voordeur is het een
directe confrontatie met de harde werkelijkheid van druk verkeer met zware vrachtwagens.
Ammerlaan had al eens het bestuur van CDA Heemstede hierop gewezen, die stuurde dus vier
jaar geleden hun provinciale bestuurder die er mogelijk wat aan
kon doen. Nu, vier jaar later, wilde dezelfde gedeputeerde Jaap
Bond, terug met de boodschap
dat er gewerkt gaat worden aan
het vele sluipverkeer dat de van
Merlelaan teistert, maar ook de
kernen van de omliggende dorpen als Hillegom, Vogelenzang,
Bennebroek en Zwaanshoek.
Jaap Bond kreeg in de afgelopen jaren er een flinke bond-genote bij.
Christa Kuiper
Christa Kuiper, CDA wethouder

Partij voor de dieren:

verkeer van Heemstede, weet als
geen ander aan de weg te timmeren. Cesar Francklaan, Binnenweg, het zijn recente grote
klussen die meespelen en nu de
aanpak van de Herenweg. Het
is mede haar verdienste dat er
schot kwam in de aanpak van de
nieuwe verbindingsweg tussen
N 206 in de noordelijke Bollenstreek en de N 205 in de Haarlemmermeer. Besloten is nu dat
uit de drie varianten de noordelijke variant het meest haalbaar is
volgens bestuurders van de provincies Noord - en Zuid Holland.
De nieuwe weg komt dan het
dichts langs Bennebroek, vlakbij Zwaanshoek, waar een aquaduct komt in plaats vaneen brug.
Jaap Bond vertelde in de huiskamer van de Ammerlaans dat de
centen voor de weg beschikbaar
zijn, dat een weg tegenwoordig
vele procedures kent, van omwonenden, grondbezitters tot
aan milieubewegingen toe. Zij
allen hebben inspraak en dat
kost tijd. Bestuurders die al langer meelopen, schatten dat de
oplevering van de weg nog een
kleine tien jaar duurt . Optimisten geloven dat er binnen twee
jaar aangepakt kan worden. Dat
sprak het CDA gezelschap wel
aan! De familie Ammerlaan heeft
even beleefd dat een belofte van
een provinciaal bestuurder gehouden wordt. Een verademing
in de politieke provincie die liet
zien waar ze aan werken.
Ton van den Brink
in het verleden van de betreffende gemeente is daarvan de voornaamste reden.

Problemen met damherten
Intreedplaatsen
worden herten langs
oplossen met ‘ intreedplaatsen’ Regelmatig
de weg gezien die min of meer in
Regio - Damherten die plotseling de weg oversteken, geparkeerde auto’s in Zandvoort beschadigen of tuintjes en bloembollenvelden plunderen zijn verleden tijd. Daarvoor moeten
enkele voor de hand liggende maatregelen worden genomen.
Het doodschieten van de dieren, wat de provincie wil, is daarom te gek voor woorden, vindt de Partij voor de Dieren.
De fracties van de Partij voor de
Dieren in de gemeenteraad van
Amsterdam en in de Provinciale Staten van Noord-Holland
en Zuid-Holland wijzen de oplossingen aan: zorg voor goede
hekken en maak intreedplaatsen
voor de ‘loslopende’ herten.
Hiaten
Het hek langs de Amsterdamse Waterleidingduinen vertoont
hiaten. Op een aantal plaatsen
is er duinvorming direct naast
het recente 2,4 meter hoge hek.
Een hert springt daar gemakkelijk over het hek de openbare

weg op. De oplossing is eenvoudig: plaats het hek op voldoende
afstand van het duin en als dat
niet kan, graaf dan het duin zover af dat er voldoende afstand is
tot het hek.
Waar het hek niet doorloopt, bijvoorbeeld bij publieksingangen
van het terrein, kan een wildrooster of ‘draaideur-hek’ voorkomen dat de herten het terrein verlaten. Bovendien zijn nog
grote stukken van het terrein
niet deugdelijk omheind, vooral langs het zuidelijk deel van de
AWD. Gebrek aan medewerking

paniek een plek zoeken waar zij
het AWD-terrein in kunnen. Het
efficiënte hek werkt daar de herten en de verkeersveiligheid tegen. Daarom is het belangrijk ervoor te zorgen dat de dieren het
afgeschermde terrein in kunnen
via intreedplaatsen. Met intreedplaatsen kunnen de herten vanaf de openbare weg wel het omheinde gebied in, maar er niet
uit. De meest simpele intreedplaats bestaat uit een ‘opstap’
aan de buitenkant (de kant van
de openbare weg) van het hek.
Als zo’n opstap aan de binnenkant ontbreekt, is alleen het intreden in het gebied mogelijk.
(zie illustratie)
De Partij voor de Dieren vermoedt dat een aantal – en misschien wel de meeste – van de
damherten die nog op de Zand-

Column

U mag weer naar de stembus...
Op 2 maart mag u uitmaken hoe onze provincie wordt bestuurd.
Het orgaan blijft in de dagelijkse praktijk meestal geheel onzichtbaar en er zijn weinig burgers die weten wat de Provincie nu precies doet. Vandaar dat er stemmen opgaan om de Provincies op te
heffen en de taken over te dragen aan gemeenten, het Rijk of andere organen. De grote wens van Heemstede was en is: “Doe eens
wat aan het verkeer.” De Provinciebestuurders laten jaar in jaar uit
zien op dit punt geen vorderingen te maken. Voor de burgers is er
nog één belangrijk aspect aan deze verkiezingen, namelijk het feit
dat de Gedeputeerden in de maand mei de leden van de Eerste Kamer kiezen. Via een zeer ingewikkelde structuur komt men tot de
aanwijzing van de Eerste Kamerleden. Juist nu lijkt de zetelverdeling in de Eerste Kamer cruciaal te worden voor het voortbestaan
van het kabinet Rutte.
Heemsteedse kandidaten
D66, de Partij voor de Dieren, Christen UNI/SGP, De PVV en de
Groenen hebben geen kandidaten uit Heemstede op de lijst staan
net als de Ouderenpartij Noord Holland.
De nieuwe club van Jan Nagel, 50 Plus, heeft de ex-burgemeester
van Bussum en voormalig raadslid in Bloemendaal en nu inwoner
van Heemstede Willem Holthuizen op een verkiesbare plaats gezet.
Bestuurlijke ervaring kan de man niet worden ontzegd en is naast lid
van de Jan Nagel beweging ook nog lid van de VVD.
De meest interessante kandidaten zitten bij de grote partijen. De
partij van de Arbeid heeft zelfs twee Heemstedenaren opgenomen
op de kieslijst. Eric Geels staat op nummer 16, hij is aannemer en
weet dus van aanpakken, misschien dat hij daarmee wat schwung
kan krijgen in de starre Statencultuur. Op een onverkiesbare 24
plaats staat de nog onbekende Mohammed Houda uit Heemstede.
Het CDA heeft opnieuw Simon van Keulen op de lijst geplaatst. De
in opspraak geraakte bestuurder van de woningbouwvereniging Op
Eigen Wieken, blijft zich kandideren. Met de slechte peilingen voor
het CDA is hij met een 17e plaats op de lijst vrijwel onverkiesbaar.
De VVD heeft Annelie Brummer op de lijst geplaatst. Het zittende
Heemsteedse raadslid maakt, met haar 14e plaats op de lijst, een
grote kans direct gekozen te worden.
Als laatste Heemsteedse staat Ida Sabelis van GroenLinks op de
12e plaats van haar partij. Gezien de huidige zetelverdeling maakt
zij niet veel kans op een directe uitverkiezing. Van alle kandidaten
uit Heemstede is zij het meest uitgesproken en zou voor de fractie
van GroenLinks in de Staten een aanwinst zijn.
Eric van Westerloo

Start Kieskompas in Beeld

Regio - Kieskompas in Beeld
(maar ook voorzien van geluid)
is sinds 16 februari online.
Deze kieswijzer is vooral ontwikkeld voor mensen met een beperking. Via afbeeldingen en ondersteund door geluid worden

de verschillende standpunten
van de politieke partijen duidelijk gemaakt.
Kieskompas in Beeld is bereikbaar via de website: www.noordholland.nl/statenverkiezingen

Illustratie: Remco Cervat.
voortselaan tussen Heemstede en Zandvoort worden gesignaleerd, niet uit de Amsterdamse Waterleidingduinen komen. Er
is immers een open verbinding

tussen het Nationaal Park ZuidKennemerland en de Waterleidingduinen. Via intreedplaatsen
kunnen deze dieren het veilige
AWD-terrein bereiken.
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Cheval Blanc verlengt Restaurantweek

Maak kennis met Michelin-ster
met groot voordeel
Heemstede - Restaurant Cheval Blanc doet van maandag 14
tot en met zondag 20 maart weer
mee aan de Restaurantweek.
Een driegangen diner bij een
restaurant met een Michelinster voor 37,50 euro of lunch voor
23,50 euro. Reserveren kon vanaf 16 februari via de website van
restaurantweken. Maar eigenaar
van restaurant Cheval Blanc aan
de Jan van Goyenstraat, Ton Nelissen, vertelde dat hij al snel was
volgeboekt. Bij andere restaurants zonder ster zijn er nog reserveringen te boeken voor een
prijs die tien euro lager ligt. Cheval Blanc heeft de reserveringen niet zelf in de hand, hij wil
nu juist dat Heemstedenaren die
nog nooit Cheval Blanc van binnen hebben gezien, ook eens de
kans krijgen om tegen een sterk
gereduceerde prijs van een driegangenmenu te genieten in een
Michelin-ster restaurant. Vaak
denken ze dat de prijs te hoog is.

Daarom gaat hij na de restaurantweek nog een week door van
21 tot 27 maart. U kunt gewoon
reserveren bij Cheval Blanc zelf,
tel nr. 023 5293173 met de vriendenprijs van 27,50 euro voor diner of 22,50 euro voor de lunch
plus 10 euro omdat Cheval
Blanc een restaurant is met een
Michelin-ster. Een deel van de
prijs gaat naar de We Care Foundation. Zij bieden ondersteuning
aan restaurants en hotels met
een bijzondere maatschappelijke
functie, waar jonge mensen met
leerproblemen en/of een (lichte)
verstandelijke beperking kunnen
leren en werken in de bediening,
de keuken en de huishouding,
onder leiding van een professioneel horecateam.
Menu Deschamps
Vijftien jaar is Cheval Blanc gevestigd op de Jan van Goyenstraat en veertien jaar staat
Huub van der Velde in de keu-

ken. Met een buurtfunctie en
een kok die graag de markt op
gaat. Hij werkt graag met seizoengebonden producten, volgt
de markt en dat kan per dag verschillen. Is er bijvoorbeeld skrei,
een winterkabeljouw uit de Barentszzee of vergeten groenten
als pastinaak, schorseneren en
Bloemendaalse kool, dan staat
dit op de menukaart. Dat viel op
bij de Bib Gourmand die jaarlijks een gids uitgeeft van restaurants met een goede kwaliteit
en prijsverhouding. Het Michelinmannetje kwam bij de voordeur te hangen en bleek een opstap naar de echte Michelinster
die het team Ton Nelissen en
Huub van der Velde nu al vijf jaar
hebben.
Zijn menu van der Velde, Deschamps dus, is elke dag weer
een avontuur voor de chef-kok.
Voor u een culinair avontuur om
eens te beleven.
Ton van den Brink

Ode aan de onvolmaaktheid

Cabaretvoorstelling
Nathalie Baartman

Heemstede - Soms moet je gewoon een bus pakken naar nergens. Of een praatje beginnen
over de plantenbakken met een
vrouw in een blauwe boerka. Of
vriendelijke ansichtkaartjes sturen met ‘de groeten uit Goes’
naar het alleenstaande huis op
de hoek. En van het één komt altijd het ander. Raak. ‘Het begon
bij de blik van de man met de
witlof naar de vrouw op de roltrap.’ Het leven ligt voor je voeten. Zelfs op maandag. Je moet
even stilstaan om het te zien. Of
springen in den vreemde. Juist
als je het niet bedacht had,
gebeurt het. Breekt het door het
eelt op je ziel. RAAK. Van je rambam je rolmops, van je vlamvlam
je volflops. Het zindert tot in je
neusvleugeltjes. RAAK probeert
het geheime recept van de juiste snaar te ontrafelen.
Nathalie Baartman wil laten zien
wat echt is, de schillen moeten er af. Met haar voorstelling
RAAK laat ze zien dat de plank

mis slaan in het leven ook best
treffend kan zijn. Ze gaat op zoek
naar humor en schoonheid in de
mindere momenten. Troost heet
dat ook wel...
Wanneer?
Vrijdag 4 maart is de voorstelling in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Aanvang:
20.15 uur. Entree is 16,50 euro.
CJP/65+ 15,50 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en
45 minuten voor aanvang. Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Hervormde Gemeente Bennebroek
Bennebroek - Kerkdiensten van de Hervormde Gemeente Bennebroek (PKN, Binnenweg 67 te Bennebroek: op zondag 27 februari
10.00 uur ds. W.M. Schinkelshoek.

Foto: Jochem Jurgens.

Lionsclub bridge voor Paradijsvogel
Geslaagde filmavond bij
HBC Tafeltennis
Heemstede - Op 5 februari is
bij HBC vanuit het WhoZnextteam de eerste activiteit georganiseerd, namelijk de filmavond. Er waren op deze avond
twee groepen die een film kwamen kijken. De eerste groep was
tot 12 jaar en de tweede groep
was voor kinderen van 12 jaar en
ouder. Ieder jeugdlid van HBC
mocht een vriendje of vriendinnetje meenemen om het nog gezelliger te maken. Dit was een
groot succes.
Van tevoren hield het team een
aantal vergaderingen, hierin
werden alle belangrijke punten
besproken om de avond zo goed
mogelijk te laten verlopen. Een
aantal uit het team heeft van tevoren geld ingezameld door o.a.
klusjes voor mensen te doen.
Hiervan werd het eten en drinken voor de filmavond betaald.
Ook werd iedere keer het draaiboek bijgehouden, waar alles
betreft de filmavond instond.
Op de avond zelf begonnen de

kinderen met het omtoveren van
de vergaderzaal in een mini bioscoop. Vervolgens werden de
tafels en stoelen neergezet, de
beamer geïnstalleerd, de ramen
afgeplakt en er werd een lichtsnoer opgehangen. Met de vijf
consumptiebonnen kon je wat
lekkers halen bij het speciaal
ingerichte hoekje dat vol stond
met al het eten en drinken voor
deze avond. Als klap op de vuurpijl was er een popcornmachine
gehuurd. Tussen de films door
werden pauzes ingelast om wat
te knabbelen. De avond verliep
prima en de kinderen hadden
het enorm naar hun zin. Als laatste had het team ook nog een tafel neergezet met diverse video’s
die de kinderen na afloop van de
filmavond mee mochten nemen.
Binnenkort komt er een tweede
activiteit, georganiseerd door het
WhoZnextteam. De jeugdleden
van HBC Tafeltennis krijgen hier
snel wat van te horen. Het wordt
zeker weer een succes!

Heemstede – De Stichting ‘de
Paradijsvogel’ in Heemstede
stelt zich ten doel om kinderen
met een stoornis in het autistisch
spectrum of een verstandelijke beperking een veilige plek te
bieden, waar zij zich in een voor
hen geschikt tempo verder kunnen ontwikkelen.
Sheila de Fretes, de oprichtster,
wil met dit centrum hulp bieden aan de kinderen tussen 4 en
17 jaar en de ouders ontlasten.
De kinderen worden in de Paradijsvogel intensief begeleid door
Sheila, een ervaren team en een
aantal enthousiaste vrijwilligers.
Het verblijf aan de Herenweg

bestaat uit een ruime speelzaal
met een knusse eetruimte waar
de kinderen hun zelf gekookte maaltijd kunnen gebruiken.
Want ook dat is mogelijk: samen
met Sheila in de keuken van het
dagverblijf een eigen maaltijd leren bereiden. De oudere krijgen
dan kookles, de kleinere kinderen eten gewoon mee. Bij mooi
weer kunnen de kinderen zich
helemaal uitleven. Er is een mini-mini speeltuin, compleet met
boomhut, en een kleine kinderboerderij met geitjes, cavia’s, konijnen en kippen die allemaal
graag worden geaaid. En niet te
vergeten Piggelmee: het hangbuikzwijntje!

Tafeltennistafel
Liefst vierentachtig bridgers
speelden zondag in “Het Oude Dorpshuis” te Bloemendaal
op uitnodiging van de Lionsclub
Heemstede- Bennebroek. Wat
ooit begon als een kleinschalige actie is dit nu uitgegroeid tot
een bridgedrive die regionaal de
aandacht trekt. De Lionsclub was
dan ook erg blij dat het resultaat
er een was om met genoegen te
vermelden: 1000,00 euro! Mevrouw Sheila de Fretes, directeur
van de stichting, was helemaal
overrompeld toen zij de cheque
in ontvangst mocht nemen. Zij
kreeg daarbij de gelegenheid om
aan de aanwezigen een toelichting te geven wat de Stichting zo
al doet en meldde dat de schenking van de Lionsclub gevoegd
zou worden bij de financiering van een buiten tafeltennistafel. Alle bridgers waren het er
unaniem over eens dat het goede doel terecht gesteund wordt.
Nadat de cheque was uitgereikt,
kwamen zij zelf aan de beurt.
Dankzij de inspanningen van de
Lions was er bijna voor iedereen
een mooie fles wijn of een andere leuke prijs. Tuincentrum Nijssen uit Heemstede had met 16
bloemstukjes gezorgd voor een
kleurrijke sponsoring. Dat doet de
Lionsclub volgend jaar dus weer!
Ton van den Brink
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Bezwaar maken tegen
WOZ-aanslag kan lonen
Heemstede - De komende
we(e)k(en) ontvangen eigenaren
van woningen en bedrijfspanden de jaarlijkse aanslag van de
gemeente over hun onroerend
goed. De gemeente is flink afhankelijk (5,3 miljoen euro) van
de inkomsten van deze belasting. Hoewel de waarde van veel
woning is gedaald, is er ten aanzien van de waarde van een woning uitgegaan van een kleine
verhoging (inflatiecorrectie).

Inloopavond goed bezocht

Doorstart Belle Rive begint
met villawijk Watermuziek
Heemstede - Op dinsdag 15
februari jl. vond in het Heemsteedse Raadhuis een inloopavond voor omwonenden plaats
over het voormalige project Belle
Rive. Het project, dat bij het uitbreken van de kredietcrisis uit de
verkoop werd genomen, is geplitst in twee nieuwe deelplannen, vertelden ontwikkelaars en
architect dinsdagavond. Deze
zullen na elkaar worden ontwikkeld, te beginnen met een nieuwe villawijk, Watermuziek.
De inloopavond ging over het
eerste deelproject, dat de naam
Watermuziek gekregen heeft,
naar het beroemde werk van Georg Friedrich Händel. Tussen de
voormalige Händellaan (nu Jan
van Gilselaan) en het Spaarne
komt een nieuwe villawijk, bestaande uit 41 villa’s, herenhuizen en tweekappers. Voor dit

project heeft ontwikkelaar VOF
Aan het Spaarne een omgevingsvergunning aangevraagd.
Die aanvraag was de concrete
aanleiding voor de inloopavond.
Het is namelijk een goede gewoonte in Heemstede om bouwplannen aan de buurt voor te
leggen voordat deze formeel in
procedure worden gebracht.
Er werd door de bezoekers positief op de plannen gereageerd.
De ontwikkelaar hoeft niet te
wachten op de omgevingsvergunning om de verkoop te starten, legt verkoopmanager Casper Grondel uit. “Die vergunning
is nodig om te gaan bouwen en
dat gebeurt niet eerder dan na
zes maanden. De verkoop begint wel eerder, ik vermoed aan
het begin van het voorjaar. Belangstellenden die op de hoogte gehouden willen worden over

Proefschrift uit Heemstede

Rol van paard in militaire
geschiedenis te boek
Heemstede - In december 2010
verscheen bij uitgeverij Erasmus
Publishing het boek Van kwade
droes tot erger. Gebruik en veterinaire verzorging van paarden
in het leger (1762-1874) van Jan
Egter van Wissekerke afkomstig
uit Heemstede.
De rol van het militaire paard
was een onbeschreven bladzijde

in de bestudering van de oorlogvoering. Het proefschrift van Jan
Egter van Wissekerke brengt hier
verandering in. Hij onderzocht
hoe het paard door de eeuwen
heen gebruikt is in de oorlogsvoering.
De nadruk in zijn studie ligt op
de periode van midden 18de
tot midden 19de eeuw. In deze
periode vierde de cavalerie mi-

de voortgang kunnen zich aanmelden op www.watermuziekheemstede.nl.”
Spaarnelicht
Het tweede deelproject, Spaarnelicht, behelst de bouw van
twee
appartementengebouwen aan de César Francklaan.
Dit project zal later worden ontwikkeld. Hoe de woningen eruit
gaan zien, is al wel bekend en te
vinden op www.spaarnelicht.nl.
Watermuziek en Spaarnelicht
zijn projecten van VOF Aan het
Spaarne, een ontwikkelingscombinatie van Slokker Vastgoed,
Synchroon ontwikkelaars en woningcorporatie Ymere.
Inbo Architecten en Crepain
Binst Architecture ontwierpen
de woningen van respectievelijk Watermuziek en Spaarnelicht, onder supervisie van landschapsarchitect Lodewijk Baljon.
litair-historisch gezien haar
grootste triomfen. Vanuit veterinair-historisch oogpunt is deze periode uiterst interessant: als
gevolg van de Verlichting en de
opkomst van het natuurwetenschappelijk onderzoek ontstond
de veeartsenijkunde als wetenschap.
Tot aan het begin van de vorige eeuw bleef het paard zijn belangrijke rol spelen. Egter van
Wissekerke bespreekt in zijn
proefschrift verschillende aspecten, zoals rassenleer, fokkerij, en
veterinaire behandeling op basis van de humorale pathologie.
Ook besteedt hij aandacht aan
de veranderende houding van de

Interessante verandering
Door een uitspraak van de Hoge Raad is de (fierensdrempel)
komen te vervallen. Deze drempel hield in dat als de woning,
na een bezwaar, lager werd getaxeerd het verschil groter moest
zijn dan 2 tot 5% van de waarde. Voor een woning tot 500.000
was de drempel ongeveer 10.000
euro daar boven 20.000 euro en
boven een waarde van één miljoen 30.000 euro. Nu dit is vervallen, wordt het interessant bezwaar te maken, ook voor geringe afwijkingen en dit kan lonen.
Als blijkt dat er na hertaxatie en
een nieuwe vaststelling door de
gemeente de waarde naar beneden wordt bijgesteld, ziet u dat
terug in de aanslag hoe klein het
bedrag ook is.
Gevolgen zijn groter dan
gedacht
De gemeente zal nu veel meer
bezwaarschriften ontvangen dan
voorheen, omdat het de moeite loont bezwaar te maken. Voor
de eigenaar snijdt het mes aan
meerde kanten. De WOZ-waarde maakt onderdeel uit van uw
belastingaangifte en deze zou
door een iets lagere waarde van
uw woning kunnen leiden tot
een mindere bijtelling van het
huurwaarde forfait.
Ook de waterschappen maken
gebruik van de WOZ-waarde
van uw woning en baseren hun
heffing op de door de gemeente vastgestelde waarde van uw
pand.
Waar moet u op letten
De gemeente laat de taxatie door
derden uitvoeren. Zelden zal er
mens ten opzichte van het paard
in de afgelopen eeuw.
Jan Egter van Wissekerke zou
promoveren op dit onderwerp,
maar hij werd vorig jaar ongeneselijk ziek. Enkele weken voor
zijn promotie is hij overleden.
Toch is hem door de Universiteit
Utrecht in een bijzonder besluit
wegens de verdiensten van het
proefschrift hem het doctoraat
alsnog verleend. Dit is een zeldzame gebeurtenis.
Het boek is o.a. te koop bij Boekhandel Blokker in Heemstede,
Binnenweg 138,
tel. 023 – 5282472.

iemand bij u thuis komen om
zich op de hoogte te stellen van
de werkelijke situatie. De taxateurs werken veel met referentie
panden. De panden waarmee uw
woning wordt vergeleken kunt u
terugvinden via de gemeentelijke website. U hebt hiervoor alleen uw DiGiD code nodig.
Het is eenvoudig na te gaan of
panden echt gelijkwaardig zijn.
Woont u toevallig naast of in
de nabijheid van een school of
drukke verkeersweg dan zal uw
woning wat minder waard zijn.
Hoe is de staat van uw woning
ten opzichte van de referentie panden. Voor welke bedragen zijn recentelijk panden in
uw straat of wijk verkocht. Hebt
u veel minder buitenruimte dan
de referentiepanden. Voert u
een huishouden alleen of met
meerdere personen. Klopt de
maatvoering van de woning wel
en ligt u wel pand net zo gunstig als de referentiepanden. Een
appartement met een lift heeft
een hogere waarde dan een
vergelijkbaar appartement zonder lift.
Bezwaar maken hoe?
Binnen zes weken na ontvangst
van uw aanslag moet u bezwaar
indienen. Dit kunt u ook proforma doen, zodat u nog wat tijd
heeft om de bezwaren verder te
onderbouwen.
In uw bezwaar geeft u aan waarom u meent dat de waarde verminderd moet worden.
U kunt zelf aangeven voor welk
bedrag u uw eigen woning zou
taxeren. Het spreekt voor zich
dat u dat serieus dient te doen.
Een optie kan zijn een makelaar
te vragen wat uw pand nu werkelijk waard is als u het op korte termijn en geheel vrij zou opleveren.
Op het internet circuleren voorbeelden van bezwaarschriften.
Tot slot kunnen mensen een beroep doen op kwijtschelding van
deze belasting. Dit als zij een inkomen op bijstandsniveau hebben en niet in het bezit zijn van
vermogen.
Eric van Westerloo
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Effectief DEM geen moeite
met Kon. HFC 3-1
Heemstede - Op een waterkoud DEM terrein troffen de
beide eersteklassers elkaar. Er
stond wat op het spel. Zowel
HFC als DEM kond bij een overwinning de aansluiting houden
met de top.
DEM is na een aarzelende start
van het seizoen aan een sterke
opmars bezig en met de overwinning op HFC staat de club op
een verdiende tweede plaats. Bij
HFC wil het na een goede seizoensstart de laatste tijd juist
niet zo best lukken. Het creëren
van kansen en het maken van
doelpunten wil niet vlotten. HFC
miste en aantal basisspelers,
maar de brede selectie kan dit
opvangen. DEM kwam sterk uit
de startblokken maar HFC gaf
goed partij en ging steeds beter
spelen. De eerste helft was dan

ook een gelijkopgaande strijd
met weinig kansen over en weer,
waarbij DEM nog voor het meeste gevaar zorgde. Toch was het
juist HFC dat in de 24 minuut op
een 0-1 voorsprong kwam.
Een minuut eerder moest doelman Erwin Hoogeland een afstandschot van Carlos Opoku over zijn doel tikken. Uit de
toegekende corner liet Opoku de kans aan Geert Luijten
en de voorsprong was een feit.
HFC draaide steeds beter maar
moest door een fout in de achterhoede vlak voor rust de 1-1
toestaan. Een combinatie tussen Ron Scheffer en Bob van der
Waal werd door de Waal goed
afgerond.
Tot dan toe was HFC zeker niet
de mindere van DEM ook na de
rust ging het even gelijk op maar

Foto: FL fotografie.

Joey Schoo zorgde in zijn eentje voor snelle uitvallen waar de
HFC verdediging het lastig mee
had. Binnen een kwartier kwam
DEM op voorsprong via wederom een snelle counter waarbij
de HFC verdediging te veel ruimte liet voor de aanvallers. De ingevallen Bas Schuit rondde de
counter af 2-1.
HFC trok het initiatief naar zich
toe een probeerde het duel te
doen kantelen maar het ontbreekt de ploeg momenteel aan
stootkracht. Fabian Munsterman
en Hakim Ajnaoua zette de lijnen
uit maar het vernuft om het af te
maken ontbrak. Juist op het moment dat de jacht op de gelijkmaker in volle gang was scoort
DEM de verlossende 3-1. Nu
was het Ron Scheffer die een
snelle aanval van DEM perfect achter doelman van Rossum schoot. HFC bleef werken
maar zag dat pas in de laatste
minuut bekroond met een doelpunt van Wouter Haarmans. De
tijd voor de gelijkmaker ontbrak
want met twee minuten extra
speeltijd blies de goed leidende
scheidsrechter Tim de Gast af.
Veel kansen had DEM vanmiddag niet nodig om effectief te
zijn en de overwinning naar zich
toe te trekken.
Zondag wacht HFC de moeilijke uitwedstrijd tegen Pancratius.
DEM kan de opmars vervolgen
door a.s. zondag uit te winnen bij
het laag geklasseerde VVIJ.
Eric van Westerloo

HPC doet goede zaken
in landelijke finales
Heemstede - Afgelopen weekend vonden in Zwembad de Zijl
in Leiden de landelijke Speedo Jaargangfinales plaats. In de
loop van het zwemseizoen zijn
er verschillende regionale voorrondes. Per afstand mogen de
achttien zwemmers met de snelste tijd van heel Nederland tegen elkaar strijden om de nationale titel. Voor HPC Heemstede mocht Wesley Bos op maar
liefst 5 van de 6 afstanden uitkomen. Ondanks dat het inzwemmen erg rommelig was vanwege
de vele deelnemers, vond Wesley
het een superleuke wedstrijd. Dit
kwam natuurlijk ook omdat hij in
supervorm was! Op alle afstanden wist hij zijn Persoonlijke Record te verbeteren en zwom hij
zichzelf op de 100 meter vlinderslag én de 100 meter rugslag naar de tiende plaats. Deze tijden waren tevens goed voor
twee nieuwe clubrecords!
Vorige week vrijdag heeft Wesley van trainer Theo van Dam
nog een speciale keerpunttraining gehad en dat heeft volgens
coach Elly duidelijk zijn vruchten

HBC JG1 - Only Friends JG2 5-2

Resultaten uit het
verleden....

Heemstede - Resultaten uit het
verleden geven geen garantie
voor de toekomst. Die houding
was er de eerste helft tegen Only Friends wel. En dat werd begin
tweede helft afgestraft. En wel
binnen 2 minuten! Zo snel gaven
de HBCérs de voorsprong uit
de eerste helft, door een mooi
doelpunt van Rick verkregen, uit
handen. In die eerste helft kreeg
HBC veel kansen, maar HBC,
zonder Michael, Jur en Bauke, bracht die kansen op een na
dan, allemaal om zeep. Er werd teveel op de automatische piloot
gespeeld, de bal komt wel naar mij, in plaats van ik naar de bal…
Only friends was vooral Daniel, die bij iedere aanval betrokken
was en meerdere keren door niet alleen keeper Wesley tot de orde moest worden geroepen. Hij werd ook in de eerste helft door
de scheidsrechter terecht gewezen door meerdere keren te hard
inkomen.
Maar in die tweede helft maakte hij dus 1-1, nadat hij door de gehele verdediging slalomde en ook Wesley verschalkte. Onder aanvoering van aanvoerder Davy en Abdes stroopte HBC de mouwen
op en maakte Davy met een mooi schot in de bovenhoek de 21. Maar ook deze keer kwam Only Friends snel langszij. HBC had
ontzag gekregen voor de felheid waarmee de Amsterdammer ten
strijde trok. Veelvuldig werd er door de spelers een voetje ingetrokken, terwijl uitsteken noodzakelijk was geweest . 2-2. Ook nu HBC
weer op zoek naar een voorsprong. Liban, Jeroen en Davy verzorgenden in een mooie aanval de 3-2. Dit leverde de speler van Only friends zoveel ergernis op dat hij vol doorging op keeper Wesley.
Door de scheidsrechter werd hem 5 minuten verplichte rust opgelegd. HBC trok zich niet veel van het incident aan en ging verder op
de ingeslagen weg. Davy maakte de 4 -2 en Rick zorgde voor de
uiteindelijke 5-2 eindstand. Met mooie schoten van Frank en Sebastiaan en een paar kansen voor Regilio en Jeroen had die zege
ook nog hoger uit kunnen vallen.
Jan Kerver

VEW wint in en van Hoofddorp

afgeworpen. “Keerpunten waren nooit Wesley’s sterkste punt
en op dat gebied heeft hij nu
echt een inhaalslag gemaakt. Hij
heeft dit weekend het beste van
zichzelf laten zien!”.
En terwijl Wesley in Leiden zijn
uiterste best aan het doen was,
vond er in Heemstede een thuiswedstrijd plaats. Daar werd voor
de derde maal dit seizoen de Regiomeerkamp gezwommen, een
onderlinge wedstrijd tussen een
aantal verenigingen uit de regio.
Ondanks dat het een hele gezellige wedstrijd was, werden er deze keer door de HPC’ers relatief
gezien niet zo heel veel persoonlijke records gezwommen. Van
de 35 starts waren er ‘slechts’ 14
records te melden. Maar daar zaten wel een paar hele mooie bij.
Sophie Brabander wist er op de
100 meter rugslag 4 seconden af
te zwemmen en haar zusje Elise
Brabander deed hetzelfde op de
50 meter schoolslag. De grootste
verbetering kwam van Martijn
Braspenning die zijn tijd op het
koningsnummer, de 100 meter

INGEZONDEN

Wesley Bos.
vrije slag, met 5 seconden wist
te verbeteren! Volgens coach Ed
Dekker is het normaal dat er op
dit moment niet zo heel veel records worden gebroken. Hij verklaart: “Ieder seizoen kent verschillende trainingsfases. Op dit
moment werken we toen naar
de competitiewedstrijden van
april en de Kringfinales die daar
op volgen. Deze wedstrijd is een
echte sprintwedstrijd met alleen
maar korte afstanden (50 en 100
meters) en daar wordt in deze
periode niet zo veel op getraind.
Wacht maar af, over een paar
weken zullen onze zwemmers
weer volop vlammen, ook op de
korte afstanden!”.

Heemstede - Zaterdag 19 februari moest VEW naar het altijd moeilijk te bespelen Hoofddorp. De wedstrijd stond onder
leiding van scheidsrechter A. Miralles. VEW begon aanvallend en
had in de eerste helft het beste
van het spel. Na zo’n 25 minuten werd het 0-1, Niels Dekker
ging alleen op de keeper af maar
werd gestuit. De terug springende bal werd door de meegelopen
Bas van ‘t Sant in het lege doel
gelegd.
Na de thee nam Hoofddorp
het heft in handen met het gevolg dat het na tien minuten 1-1
stond. Trainer van der Veld wisselde Martijn Roozen voor Maiky Keyzer en dat bleek een gouden wissel want laatst genoemde scoorde de 1-2. Weer werd er
gewisseld: Bernd Strijbis kwam
in het veld voor Richard van
Splunter. Eerst genoemde maakte in blessure tijd hands in de 11meter maar Michiel van Rooijen
stopte de penalty.
VEW-2 moest naar Rijsenhout
en verloor met 4-1. Hier was

weer Maiky Keyzer die voor VEW
de eer redde.
De jeugd deed goede zaken. De
B-1 speelde DEM van de mat en
won met 0-9, de B-2 moest weer
tegen HBC en won nu met 3-2,
de E-1 moest naar Hoofddorp en
speelde 2-2.
Het aangepaste (voorjaarsvakantie) programma voor
26 februari:
VEW-1VVH/Velsenbroek-1 14.30 uur
BSM - VEW
14.30 uur
VEW-b2- ADON’20-b 10.30 uur
De andere senioren en jeugdelftallen zijn allemaal vrij maar er
kan ingelast worden.
Kijk op www.vewheemstede.nl
De mini’s waren er wel weer. Ondanks de voorjaarsvakantie waren er elf mini-voetballers onder
leiding van Martijn Roozen. Elke
zaterdag vanaf 10.30 uur zijn de
mini’s(4-6) jaar welkom.
De VEW agenda
11 februari: klaverjassen in het
clubhuis.
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Magie in Basisschool de Ark
Heemstede – Een project in RK
Basisschool de Ark aan de Van
der Waalslaan kan altijd rekenen op flinke ondersteuning en
aanmoediging van de ouders.
Hun kinderen zullen er nog lang
over na praten. De creatieve ouders en leerkrachten toverden
in één avond de school om tot

een magische plek; drakenkoppen, zwevende toverhoeden, geheimzinnige uilen en twee reusachtige bomen met een sprookjesachtig uiterlijk, net de Efteling. Het project ’Magie’ werd 2
februari j.l. officieel geopend met
een goochelaar. In de afgelopen
twee weken volgden alle kinde-

ren verschillende workshops. Er
werd hard gewerkt aan allerlei
mini werkstukjes in de klas over
heksen, geesten, elfjes en andere mysterieuze wezens. Ook kregen de kinderen les in Lach Yoga en als afsluiter donderdag 17
februari een dansworkshop. Onder leiding van dansdocente Ni-

cole Krikhaar maakten de kinderen kennis met Magie in de
moderne dans: ’The Magic Music Dance Experience’. Iedereen
leerde twee verschillende dansen, waarbij de bewegingen die
gemaakt werden, deels door de
leerlingen zelf verzonnen waren.
Muziek met een stevige beat, Indiase muziek en elektronische
uptempo muziek vormden samen de basis voor deze dansworkshop. In de middag was het
resultaat voor alle ouders in de
gymzaal te zien. Een feestelijke

magische danspresentatie door
hele enthousiaste leerlingen van
groep 1 t/m 8. Elfjes, bostrollen, boombladeren, Indiase dansers en stoere hip-hop jongens,
iedereen danste mee. Als afsluiter van het project dronk jong en
oud samen een heksendrankje om de dorst te lessen en alle
werkstukjes bij de magische bomen werden bekeken, kampvuren met voodoo rituelen, toverstokjes en geschilderde geesten.
Een betoverend project!
Ton van den Brink

Protestantse Gemeente Heemstede
Heemstede - Zondag 27 februari dienst in Oude Kerk: 10.00 u. dr.
Karel Blei uit Haarlem, met kindermuziekdienst en crèche. Kennemerduin: 10.30 u. zangdienst en Pinksterkerk: geen dienst.
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Samen eten in maart
Dinsdag 29 maart is er Samen Eten bij Welzijn Ouderen Heemstede(WOH).
De maaltijden in 2011 worden gekozen door een
gast van Samen Eten. Tijdens de maaltijd wordt
door middel van loting vastgesteld welke gast
het menu voor de volgende maand mag samenstellen. Voor maart heeft de winnaar het volgende menu samengesteld: Heldere Chinese kippensoep, Bami Goreng, Babi Pangang, kroepoek,
Atjar Tjampoer, geroosterde gebakken uitjes en
het dessert is bananenvla.
Vanaf 12.30 uur wordt men welkom geheten
door de gastvrouwen van WOH.
Maaltijdbonnen van 10,00 euro zijn te koop
bij de receptie van Stichting Welzijn Ouderen
Heemstede, Lieven de Keylaan 24 op maandag
t/m donderdag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van 09.00-13.00 uur. Telefoon 023-528 85
10.
Informatiebijeenkomst, OV-Chipkaart
Dit jaar wordt in heel Noord-Holland de OVchipkaart ingevoerd. Speciaal voor de 55 plussers wordt deze bijeenkomst georganiseerd met
als thema de OV-chipkaart. De Nederlandse
Spoorwegen en het vervoersbedrijf Connexxion geven informatie over de aanschaf en het
gebruik van de OV-Chipkaart in het openbaar
vervoer. Loket Heemstede geeft informatie over
het gebruik van de Openbaar Vervoer Taxi (OVTaxi) en vrijwilligersvervoer in Heemstede. Er
is ruimschoots tijd tot het stellen van vragen.

Seniorennieuws Heemstede
De bijeenkomst wordt geopend door wethouder mw. Mr. C.D.M. Kuiper-Kuijpers Op woensdag 9 maart van 14.00 uur tot 16.00 uur is men
welkom in de Burgerzaal van het Raadhuis,
Raadhuisplein 1 in Heemstede. De informatiebijeenkomst wordt georganiseerd door Stichting
Welzijn Ouderen Heemstede, De Pauwehof en
Casca.
Vrijwilligers gezocht voor Tijd voor 2
WOH zoekt mensen die iets voor iemand willen betekenen en het leuk vinden met ouderen
om te gaan.
Er zijn ouderen die behoefte hebben aan af en
toe een bezoekje om samen te praten, kofﬁe te
drinken en/of een spelletje te doen. Een keer
samen naar het winkelcentrum of een wandeling maken behoort ook tot de mogelijkheden.
Voor wie meer informatie wil kan contact worden opgenomen met de coördinator Willie Chermin, tel: 023-5288510.
Op zoek naar contact en gezelligheid?
Alleenstaande ouderen die weinig contacten
hebben zijn van harte welkom in het Dagcentrum Lieven de Key. Er kan 1 of 2 dagen worden deelgenomen aan allerlei activiteiten o.l.v.
beroepskrachten en vrijwilligers. Tussen de middag wordt gezamenlijk een warme maaltijd gegeten en voor vervoer naar en van het dagcentrum wordt gezorgd. Voor wie eerst eens wil
komen kijken is op vrijdag de kofﬁe inloopochtend. U kunt vrijblijvend kennismaken met de
beroepskrachten en vrijwilligers van het dagcentrum in de Lieven de Keylaan 24 te Heemstede.

De Administratie
In deze tijd van het jaar wordt weer de administratie van het vorig jaar bij elkaar gezocht
voor de belastingaangifte. Is dat voor u altijd
weer een opgave? dan is de Administratieve
Thuishulp van WOH iets voor u!
Elke maand komt een vrijwilliger bij u aan huis
om u te helpen met het ordenen van de administratie, het nakijken van de bank-afschriften en
het doen van betalingen. Ook als tijdelijke ondersteuning is gewenst kunt u voor minimaal 3
maanden deelnemen aan dit project. Voor meer
informatie: tel: 023-5288510.
Pedicure
Voeten verdienen het om goed verzorgd te worden. Dit kan bij de pedicure die elke donderdag
praktijk houdt bij WOH. Zij heeft nog plaats
voor nieuwe klanten. De behandeling is volgens
afspraak, tel: 5288510.
NL Doet, raadsleden aan de slag
Op initiatief van gemeenteraadsleden doet WOH
dit jaar mee met NLDOET.
De gemeenteraadsleden hebben gekozen voor
een project ten behoeve van ouderen en gaan
op 19 maart aan de slag in en om het centrum
van WOH. Wie nieuwsgierig is kan zaterdag
tussen 10.00 en 12.00 uur langskomen aan de
Lieven de Keylaan 24.
website: www.welzijnouderenheemstede.nl
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Dido & Aeneas

Joop Keesmaat, acteur en verteller
Heemstede - Acteur Joop
Keesmaat heeft zich naast het
grote toneelwerk dat hij onder
andere bij het RO theater heeft
gedaan met overgave toegelegd
op de ontwikkeling van de vertelkunst. Het aloude ambacht
waar onsterfelijke verhalen over
de sterfelijkheid van de mens de
toehoorders gekluisterd houden
aan hun stoel. Dat was in vroeger tijden zo, al of niet rond een
haardvuur of in een theater. Joop
Keesmaat is een begenadigd
verteller en in staat die oerverhalen van de mensheid van eeuwen en zelfs duizenden jaren geleden weer tot leven te brengen
op een manier alsof je er zelf ge-

tuige van bent. Zijn solovoorstelling gaat over Dido & Aeneas.
Een verhaal van meer dan 2000
jaar geleden geschreven door de
Romeinse dichter Vergilius over
het wedervaren van de Trojaanse prins Aeneas na afloop van de
Trojaanse oorlog. Hij lijdt schipbreuk en strandt op de kust van
Libië, waar Dido als koningin
heerst. Met muziekfragmenten
uit de gelijknamige opera van
Henry Purcell.
Donderdag 3 maart, aanvang
20.15 uur. Het Oude Slot, ingang
aan de Ringvaartlaan, Heemstede. Toegang: 18,- euro/ 15,50 euro. Reserveren 06-13133626 of
www.podiumoudeslot.nl.

Trefpunt-Casca - culturele middag

Sint Petersburg, Moskou en
de Gouden Ring

Foto: Pan Sok

Zondag Vlooienmarkt Groenendaal
Heemstede - Op zondag 27 februari is er van 9.30-16 uur in
sportcentrum Groenendaal te
Heemstede een grote snuffelmarkt en kunnen liefhebbers gezellig rondstruinen. Op honderd
marktkramen en daaronder bieden veel particuliere standhouders de meest uiteenlopende
curiosa spullen aan: kleding, vintage, aardewerk, porselein, instrumenten, meubels, zeldzame
boeken, verlichting, verzamelartikelen enzovoorts. Organisator
Mikki verwacht veel bezoekers
op deze populaire vlooienmarkt.
Kom ook eens een kijkje nemen!
Locatie: Sportparklaan 16, entree
2,00 euro. Info: MIKKI, Carol Dieterman, Tel. 0229-244739 of 0651675411 Email info@mikki.nl

Extra cursus bij Casca:

Glaskralen maken
Heemstede - Ontdek de geheimen van vloeibaar glas. Deze populaire cursus start dinsdag 8 maart. Hierin worden alle basisvaardigheden aangeleerd: veiligheid, branders, werken met gereedschappen en
natuurlijk leert u alles over glas.
Na een uitvoerige veiligheidsinstructie gaat u aan de slag met
een Conkinect propaanbrander. Basistechnieken: Basiskraal,

meer- kleurenkraal, dotkraal,
bloemenkraal, stringers trekken,
werken met millifiorie. De 3 lessen zijn op dinsdag van 19.0022.00 uur in activiteitencentrum
de Molenwerf, Molenwerfslaan
11, Heemstede. Inschrijven kan
bij Casca via tel. 023-5483828,
keuze 1 graag voor 2 maart a.s.
Of via www.casca.nl. De cursus
gaat van start bij 6 inschrijvingen.

Themadiensten
‘Vol van Hoop’ in Bennebroek

Bennebroek - Zondag 27 februari zal de derde themadienst
in deze serie van vier gehouden
worden. Ds. Dick van Andel uit
Castricum zal spreken over ‘Een
woord spreken dat draagt wie ik
ben’. In een overvolle, gehaaste
wereld zijn mensen op drift geraakt of verloren in wat ze zien
en doen. Buiten adem geraakt,
uitgeblust en opgebrand klinkt
soms die vraag: is er iets anders
nog dan deze wereld? Iets achter

deze wereld, iets dat de sleutel
geeft op de vraag die ieder mens
in zijn of haar leven ooit gesteld
heeft: wat betekent deze wereld
om me heen, en dit leven: waartoe dient mijn bestaan? Genoeg
vragen om over na te denken en
op zoek te gaan naar een hoopvol antwoord.
De viering begint om 10 uur.
Akonietenplein 1, Bennebroek.
Iedereen is welkom. Meer info:
www.pkntrefpunt.nl

Muziek en
bewegen met
dreumes of
peuter

Heemstede - Jonge kinderen vinden het vaak heerlijk
om – samen met mama, papa
of bijvoorbeeld grootouders –
muziek te maken. In een ontspannen sfeer worden vertrouwde en nieuwe liedjes gezongen en spelletjes gedaan
die passen in hun belevingswereld. Zingen is een leuke
en speelse manier om de ontwikkeling van taal en spraak
te ondersteunen. Docente Ingeborg Boll maakt gebruik
van eenvoudige muziekinstrumentjes, handpoppen en seizoenmateriaal. Er zijn 2 groepen op vrijdag: van 9.00 tot
9.45 uur en van 9.45 tot 10.30
uur in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. (maximaal 2 kinderen per ouder).
Aanmelden kan van maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot
12.00 uur: telefoon 023 – 548
38 28-1.

Weinig landen zijn de afgelopen 15 jaar zo ingrijpend veranderd als Rusland. Sint Petersburg straalt een enorme rijkdom
uit door zijn paleizen, straten en kerken. Italiaanse en Franse architecten zorgden voor een barokke sfeer. Moskou is een
bruisende stad vol historie en cultuur, maar ook met extreme
tegenstellingen: armoede en extravagantie. De Gouden Ring,
ten noordoosten van Moskou, dankt zijn naam aan de schoonheid van de historische steden en het landelijk gebied, met
karakteristieke houten huisjes, prachtige kerken en kloosters.
Evert en Ciska Abspoel laten u meereizen naar dit grootste
land ter wereld aan de hand van prachtige dia’s en hun enthousiaste verhalen.
De dialezing Sint Petersburg, Moskou en de Gouden Ring is
bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op dinsdag 1
maart, aanvang 14.30 uur. Entree: 3,00 euro.
De volgende Trefpunt-Casca lezing is op dinsdag 15 maart,
van Drs. Max Put en gaat over Rietveld en de Stijl. Zet ‘m vast
in uw agenda!

Workshop Labyrint lopen – Vrijheid
Marieke Willemse en Gerard van der Waard nodigen u uit om
een labyrint te lopen: een geleid pad zoals dat van het Santa
Rosa labyrint, dat geïnspireerd is op het grote labyrint in de kathedraal van Chartres. Een labyrint lopen is een oeroude meditatievorm, de oudste bekende labyrinten bestaan al zo’n 6000
jaar! Een labyrint geeft je inzicht en uitzicht.
Je kan een labyrint lopen om iets te vieren of als ritueel bij een
belangrijk moment in je leven. Of wanneer je een vraag hebt
en je komt er niet uit. Je kan ook gewoon uit nieuwsgierigheid
op pad gaan. Het lopen van een labyrint wordt ook wel vergeleken met een pelgrimstocht, een reis door je leven.
Het thema van de workshop zal zijn : Vrijheid. Volgens Gerard
is labyrint lopen een prachtige manier om tot jezelf te komen.
Zie ook www.zielenzang.nl.
De workshop Labyrint lopen - Vrijheid is op donderdag 3 maart
om 20.00 uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Entree: 7,50 euro. Graag van tevoren reserveren, dit kan telefonisch op werkdagen van 9-12 uur: tel. 023-548 38 28-1.

Avonturenbaan voor Wajonger
Regio - Ben je op zoek naar een
baan die bij je past? Vind je het
belangrijk dat je serieus genomen wordt? Dat er naar je geluisterd wordt? Dan is de Avonturenbaan iets voor jou!
Er staat een team van Arbeidsdeskundigen voor je klaar om al
je vragen te beantwoorden. Kennemerjob heeft specialisten in
dienst die bekend zijn met de arbeidsmarkt van deze regio. Wat
de avonturenbaan van Kennemerjob uniek maakt is dat de
begeleiding optimaal georganiseerd is. Niet op afstand, maar in
en vooral bij het werk. Het bedrijf
heeft zelf ook een grote begeleidingsrol naar de werknemers
toe en daar controleren zij ook
op! Kortom, op een spannende manier kijken we samen met
hen, wat er mogelijk is en hoe je
door kunt groeien naar een andere baan.
Er liggen tien opstapbanen voor
je klaar bij het eerste bedrijf dat
zich op de AvonturenBaan presenteert. Dat is schoonmaak-

bedrijf Ruud Zander uit Haarlem. Schoonmaken met een leuk
team bij vaste klanten op vaste
uren overdag. Ben jij daar voor
geschikt?
Na de ontvangst op de Avonturenbaan van SA Plaza gaan de
kandidaten meteen kijken bij
Ruud Zander Schoonmaakbedrijf. Bij een lekker broodje maak
je kennis met de mensen van dit
bedrijf.
Het is een opstapbaan. Dat houdt
in dat de mensen van Kennemerjob samen met jou gaan kijken wat je nog meer leuk werk
vindt. Zij roepen dan ook andere regionale bedrijven op om
zich ook aan te melden voor de
Avonturenbaan.
Deelname aan de Avonturenbaan is gratis. Je moet je wel van
te voren opgeven door een mailtje te struren aan info@kennemerjob.nl. Zij nemen dan contact
met je op om je verder te helpen. Meer weten? Bel dan 0237114520 of 06-10075880. Zie
ook www.kennemerjob.nl.

pagina 14

23 februari 2011

Cultuur

Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities

dia Dirkse- keramiek. Open
woensdag t/m zaterdag 13.00
- 17.30 uur.

Aanvang: 20.00 uur. Toegang:
5 euro.
Reserveren: 023 – 5282472.

Heden tot half maart
• Expositie Rosita van Wingerden-Haarsma in het
Raadhuis van Heemstede.
Vitrine in de hal van het
Raadhuis met sieraden en objecten (in zilver en edelstenen).

Vrijdag 25 februari en
vrijdag 25 maart
• Open dag in de ateliers
van de Oude Meelfabriek,
met kunst en ambacht, van
11.00-17.00 uur. Voor info:
www.oudemeelfabriek.nl

T/m vrijdag 25 maart
Expositie Edmé Strauss,
zorgcentrum Bosbeek aan
de Glipperdreef 209, Heemstede.

•

T/m maandag 4 april
• In burgerzaal van Heemsteedse Raadhuis verlenging
schilderijenexpositie Florian van Rooij.
T/m maandag 28 februari
• Bibliotheek Duinrand
Bennebroek toont expositie van nicht en neef Margy
Dernison en Martien Hersman. Margy Dernison exposeert met aquarel- en pastelwerk. Martien Hersman begon
7 jaar geleden als autodidact
amateurschilder. Bennebroekerlaan 3. Tel. 023/ 5847712.

T/m maart
• Kunst van Auke Meenks
bij Peter Grajer makelaars.
Geopend van maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur
en op zaterdag van 10 uur tot
16 uur. De toegang is gratis.
Raadhuisstraat 67.
Info: www.petergrajer.nl / tel.
023-547 46 45.
T/m vrijdag 4 maart
Expositie Jan-Willem
Wouters in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. De
thema’s in zijn werk zijn
vervreemde
landschappen,
de man/vrouw-relatie, microenergetische uitvergrotingen
en kosmische soepen.

•

Werk van Monique van den
Boogaard.
Tot en met zaterdag
5 maart
• Expositie in het Kunstbedrijf, Raadhuisstraat 56a
Heemstede. O.a. Jolanda Dessens- schilderijen, Alie Kalverda- beelden (brons) en Ly-

Muziek
Vrijdag 25 februari
• Concert Chopin & Friends.
Pianiste Nino Gvetadze met
het Rubens Quartet Programma ‘Chopin & Friends’: Chopin, ballade nr. 1 en het pianoconcert no.1. Beethoven,
Opus 18 no. 3. Aanvang 20.15
uur, de Oude Kerk, Wilhelminaplein Heemstede.
Toegang: 18,- euro / 15,50 euro. Reserveren 06-13133626
of www.podiumoudeslot.nl.
Zondag 27 februari
Concert
Nederlandse componisten uit de 20e
eeuw. Verzorgd door Vocaal
Ensemble Sola-Re-Sonare uit
Heemstede. Toegang gratis.

•

het Dolhuys, Schotersingel
2, Haarlem. Tentoonstelling
spitst zich te op laatste twee
jaar van het leven van de kunstenaar, waarin hij onder meer
was opgenomen in een inrichting in St. Rémy, Frankrijk.
T/m woensdag 2 maart
• Expositie Haarlemse
schilder Hannes Kuiper,
geïnspireerd op de warmte van de zomer en de
schoonheid van de poëzie.
Bibliotheek Centrum, Gasthuisstraat 32 te Haarlem.
Toegang is gratis. Meer informatie op: www.sbhaarlem.nl.
T/m zondag 6 maart

Donderdag 3 maart
• Solovoorstelling Acteur
Joop Keesmaat, aanvang
20.15 uur. Locatie: Het Oude
Slot, ingang aan de Ringvaartlaan, Heemstede. Toegang:
18,- euro/ 15,50 euro. Reserveren: 06-13133626 of www.
podiumoudeslot.nl.

• Expositie Pär Strömberg –
Zondag 27 februari
• Vlooienmarkt Groenendaal Heemstede, 9.30-16
uur in sportcentrum Groenendaal te Heemstede. Entree
Euro 2,00. Info: MIKKI, Carol
Dieterman, Tel. 0229-244739,
06-51675411 of info@mikki.nl

Regio

Vrijdag 4 maart

• Raak, cabaretvoorstelling

van Nathalie Baartman.
Theater de Luifel, Herenweg
96 in Heemstede. Aanvang:
20.15 uur. De entree is 16,50
euro. CJP/65+ 15,50 euro.
Kaartverkoop van maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00
uur en 45 minuten voor aanvang. Telefonisch reserveren
via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Woensdag 16 maart
Oratoriumkoor Bennebroek voert Petite Messe
Solennelle van Rossini uit
in de St. Jozefkerk, Kerklaan
9 in Bennebroek. Kaarten:
Bruna,Zwarteweg 16, Otja Harpcenter, Bennebroekerlaan 35a. Aanvang: 20.15 uur.

•

Exposities
Februari
• Fototentoonstelling ‘de
Upside van Down’ in Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp.
Foto’s van Eva Snoijink.

• Aurasomakunst van Anita

Poelman in bibliotheek Duinrand Hillegom (Sportlaan 1).
De expositie geeft een overzicht van haar werk zoals de
Hart Energie Sterren, het Hart
Energie Schilderij, olieverfschilderijen, tassen van vilt, en
kleurige met de hand geweven shawls. Info: www.aurasomakunst.nl Bibliotheek, tel.
0252/516726. hillegom@bibliotheekduinrand.nl

Into the Starless Night. Locatie: Galerie 37 ( voortzetting van Galerie 37 Spaarnestad, die zich met ingang van
2011 splitst in twee instellingen: 37PK, platform voor kunsten, Haarlem en Galerie 37,
galerie voor hedendaagse
beeldende kunst). De schilderijen van de Zweedse kunstenaar Pär Strömberg tonen
verstilde landschappen. Groot
Heiligland 37, Haarlem, (0)610142540 / www.galerie37.nl

• Sculptuur, schilderijen en

grafiek van Jan Staphorst
in De Waag Haarlem. Openingstijden: donderdag tot en
met zondag 13.00-17.00 uur.
Info: www.kzod.nl

T/m zaterdag 12 maart
• In Galerie Annee expositie van Susan Schildkamp
(schilderijen) en Marijke
Gémessy (keramische objecten met neon).
Gedempte oude Gracht 33,
Haarlem. Info: tel 023-5325231
– 06-242418488.
www.galerieannee.nl

Tot zondag 27 februari

Theater
Zaterdag 26 februari
• Voorstelling Anne van
Veen in Theater de Luifel,
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
12.00 uur en 45 minuten voor
aanvang.Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548
38 38.
Zondag 27 februari
• Jeugdvoorstelling Oma’s
Oma, te zien in Theater de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Aanvang: 14.30 uur. De
entree is 10,- euro. Leeftijd: 7+.
Kaartverkoop van maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00
uur en 45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Zaterdag 5 maart
• Freek de Jonge speelt
‘Neven’. Ingelaste voorstelling (try-out). Avondvullende conference met frappante
familiebanden als leidraad.
Theater de Luifel, Herenweg
96 in Heemstede. Aanvang:
20.15 uur. De entree is 19,50
euro.
Kaartverkoop via inschrijven en verloting. theaterdeluifel@casca.nl of 023-548 38 28
kies 1.

Divers
Donderdag 24 februari
• Lezing Eveline Stoel ‘Asta’s ogen’ bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138
Heemstede. Familiegeschiedenis, introductie tot de Indische geschiedenis en cultuur,
een verhaal over integratie.

•

Overzichtstentoonstelling
in de refter van het Haarlemse stadhuis. Illustraties,
textiel, lelijke Eenden, Abrasems, Aangeklede Poëzie, een
Wall Of Fame en meer. Gratis toegang. Open tijdens kantooruren.
T/m zondag 27 februari

• Opa’s en oma’s gratis naar

het Historisch Museum
Haarlem: De tentoonstelling ‘Leren voor het Leven’.
Over onderwijs van vroeger.
Groot Heiligland 47, tel: 0235411427. www.historischmuseumhaarlem.nl

• ‘Dossier Van Gogh: gek of

geniaal?’ Tentoonstelling in

T/m maandag 14 maart
Koninklijk Zilver in Museum de Zwarte Tulp Lisse. 48 Keramisten tonen werk.
Ook zijn schilderijen te zien.
Grachtweg 2A te Lisse. Geopend van dinsdag tot en met
zondag van 13.00 uur tot 17.00
uur. (zie ook de website www.
museumdezwartetulp.nl)

•

T/m eind maart

• Schilderijenexpositie Netty Uijtendaal en Jan Smakman
in Bibliotheek Noord, Plane-

23 februari 2011

tenlaan 170, Haarlem. Gratis
toegankelijk tijdens openingstijden. Kijk voor meer informatie op www.sbhaarlem.nl.
T/m zondag 3 april
• Nieuwe tentoonstelling in
het Archeologisch Museum
Haarlem: Proost! Bierbrouwen in Haarlem, 1250-1650.
Grote Markt 18k, Haarlem.
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le Jan speelt hun nieuwe
voorstelling ‘Twiet, twiet,
twiet’ op Landgoed Elswout
Overveen. Aanvang: om 11.00
uur.
Reserveren en meer info: 06
229 462 90 of www.poppentheaterdezilverenmaan.nl

Divers

Tot zondag 8 mei
• Tentoonstelling Leren
voor het leven in het Historisch Museum Haarlem,
Groot Heiligland 47, Haarlem.
Tel : 023 5422427. www.historischmuseumhaarlem.nl

Muziek
Zaterdag 26 febrauri
• Componist Hans Kox in
Museum de Cruquius om
16.00 uur. Speciaal concert
met celliste Pamela Smits en
pianist Maarten den Hengst.
Kaarten: www.CruquiusConcerten.nl of via de kassa van
schouwburg de Meerse 0235563707.
Zondag 27 februari
Timora Rosler en Frederieke Saeijs presenteren
zeldzame duo’s en solo’s
in het gemeentehuis Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158,
Overveen. Aanvang: 11.45 uur.
Losse kaarten 18 euro. CJP
en jeugd t/m 25 jaar: 8 euro (inclusief koffie). Voorverkoop losse kaarten bij Primera Postkantoor, Bloemendaalseweg 234, Overveen, tel 0235272742 en op de dag van de
concerten aan de kassa in de
zaal. Info: www.muzenforum.nl

•

Foto van Lama Geshe Ngawang Zopa.
Zondag 27 februari
• Lezing Tibetaans boeddhisme door Lama Geshe
Ngawang Zopa in Ruimte De
Garage, Kennemerstraat 11a
zw te Haarlem: ‘Omgaan met
boosheid en irritatie’. Tussen
16.00-17.30 uur.
Wat doet boosheid met onszelf en de ander? Lost het iets
op om kwaad te worden? De
lama zal proberen deze vragen
in de boeddhistische context
te beantwoorden en te adviseren, 12,50 euro.
Aanmelden: contact@boeddhasgompa.nl of 06-22819591.
Voor meer info: www.boeddhasgompa.nl

•

Concert Nederlandse
componisten uit de 20e
eeuw, aanvangstijd 15 uur, in
de Sint Josephkerk, Jansstraat
43 te Haarlem. Verzorgd door
Vocaal Ensemble Sola-Re-Sonare uit Heemstede.

Woensdag 2, donderdag 3
en vrijdag 4 maart
• Muziekavonden woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 maart op het Coornhert Lyceum met optredens
van ensembles, instrumentaal en vocaal.
Kaarten kosten 2,50 euro per
stuk. Bestellen: 023-5121616
of via info@coornhert.nl.
Zondag 13 maarti

• In Theater de Krocht, Gro-

te Krocht 41, Zandvoort
jazzmuziek. Met musici Johan Clement (piano), Eric Timmermans (contrabas), Frits
Landesbergen en
Xandra
Willis. Aanvang: 14.30 uur.
Toegang: 15 euro (studenten
8 euro). Info op de website:
www.jazzinzandvoort.nl

Theater
Zondag 27 februari
• Poppentheater Dubbe-

• Snuffelmarkt in Spaarne-

hal Schalkwijk, Fie Carelsenplein 1, 9.30-16 uur. Entree
2,00 euro. Info: MIKKI, Carol
Dieterman, Tel. 0229-244739
of 06-51675411 E-mail info@
mikki.nl
Dinsdag 1 maart

• Lezing Groei & Bloei: Wa-

ter in de tuin. Om 20.00 uur
in de aula van het Kennemer
lyceum, ingang rechts naast
de school, Adriaan Stoopplein
7, Overveen.
Toegang is gratis.
Zaterdag 5 maart

• Kunstmarkt in de Pelgrim-

kerk in Haarlem-West aan de
Stephensonstraat 1 (hoek Pijlslaan). Open van 11 tot 20 uur.
Unieke kunstvoorwerpen van
bekende en minder bekende
kunstenaars en diverse activiteiten.
Meer info: www.pelgrimkerk.
nl of via griffioen@quicknet.nl

Zorgen om
onderwijs

Heemstede - De Provinciale Statenverkiezingen gaan verder dan alleen provinciale vraagstukken. De uitslag bepaalt ook
de samenstelling van de Eerste Kamer. De PvdA Heemstede
maakt zich zorgen over het onderwijs van de toekomst. Blijft
het onderwijs betaalbaar? Blijft
het onderwijs wel voor iedereen
toegankelijk? Hoe zit het met de
kwaliteit van het onderwijs?
De antwoorden van het huidige kabinet blijven vaag, zo vindt
de PvdA en stemmen niet gerust.
Marijke Linthorst Eerste Kamerlid namens de PvdA geeft antwoorden op al uw vragen. U kunt
haar ontmoeten op zaterdag 26
februari van 14.00 tot 16.00 uur
op de Binnenweg.
Marijke Linthorst (Amsterdam,
1952) is lid van de Eerste Kamer vanaf 10 juni 2003. Zij was
al eerder lid van de Eerste Kamer
van 1995 tot 1999, met als portefeuilles Onderwijs en Verkeer
en Waterstaat. Marijke voert als
zelfstandig onderzoeker en adviseur opdrachten uit op het gebied van minderhedenbeleid, arbeidsbemiddeling, welzijnsbeleid en onderwijs en is onder
meer lid van het Sociaal Platform
Rotterdam en het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam.

PvdA onderzoekt
bereikbaarheid
Heemstede
Heemstede - Hoe goed is
Heemstede bereikbaar voor de
forens? Die vraag legt de PvdA
op vrijdag 25 februari aan het
eind van de middag aan de reizigers op het station HeemstedeAerdenhout voor. Vier jaar geleden deed de PvdA ook al een onderzoek naar de mening van de
treinreizigers op dit station en de
conclusies logen er niet om: de
verbinding met de trein is redelijk, maar het station zelf en de
aansluitingen zijn beneden de
maat: “Station Heemstede, een
tochtgat”.
Deze uitkomst was voor de PvdA,
zowel in de gemeenteraad van
Heemstede als in de provinciale staten van Noord-Holland, reden om de bestuurders op hun
verantwoordelijkheid te wijzen.
Dit leidde eindelijk tot aandacht
voor dit belangrijke forensenknooppunt en de NS en de overheid zorgden in en rondom het
station voor een aantal verbeteringen: het water loopt nu in de
hal gelukkig niet meer langs de
wanden, er kwam een eind aan
de jarenlange leegstand van bedrijfsruimtes in het stationsgebouw, tijdens de spits zijn de
rechtstreekse treinen naar Amsterdam verdubbeld en de busverbinding naar de Dreef is verbeterd. Ook is het stationsplein
opgeknapt en het aantal stallingmogelijkheden voor de fiets
vergroot.

De voorpagina van...
24 februari 2010
Heemstede – Aan het einde van ieder jaar blikken veel
nieuwsbladen terug. Een heel jaar passeert dan de revue
met foto’s en een greep uit de meest spraakmakende artikelen. De Heemsteder gooit het over een andere boeg.
Van ons geen jaaroverzicht, maar zo nu en dan een terugblik op de voorpagina van precies 12 maanden terug.
Deze week: 27 januari 2010.

Het was een week voor de gemeenteraadsverkiezingen en dat
was goed merkbaar: de krant stond vol met advertenties waarin
de lokale politiek hun ‘kopstukken’ en leuzen onder de aandacht
van Heemstede brachten. Op de voorpagina van de krant van vorig jaar (24 februari) gaf Sjaak Struijf, (toen nog) wethouder van
de PvdA mee dat “het belangrijk is voor de PvdA om welvaart
met elkaar te delen. Iedereen telt mee. Ook toekomstige generaties.” Later, bij de vorming van het nieuwe college, was voor de
PvdA-wethouder geen plaats meer. Een nieuwe uitdaging diende
zich aan: als directeur van Casca. Met de PvdA ging het niet zo
heel goed. Ironisch misschien dat een oud-inwoner van Heemstede, Job Cohen, (waarover deze krant een serie liet verschenen,
aan de hand van historicus Hans Krol) ook een andere werkgever vond. Vanuit zijn gemeente Amsterdam (waar Cohen burgemeester was) vertrok hij naar Den Haag om de landelijke PvdA te
gaan leiden. Of dat een succesvolle move is geweest, moet misschien nog blijken. In elk geval – net als in Heemstede – kon de
partij niet mee-regeren en moest toezien hoe een meer rechtse
wind over ons land ging waaien.
Geen politiek kleur (want=okergeel) bij de Hartekamp, die vorig
jaar de restauratie ‘in ging’. Uitgezocht is dat oker de tint was die
vroeger het markante gebouw sierde en ook nu weer op de gevels wordt geverfd. De restauratie zal ruim 1 miljoen euro kosten
en omvat onder meer de realisatie van een nieuwe woonwijk voor
216 cliënten, andere woningen en een aantal dagbestedingsvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wat moet er verder gedaan worden om de dagelijkse reiziger een
goede reismogelijkheid te bieden: betere bereikbaarheid voor
fietsers uit Haarlem, meer overdekte of ondergronds fietsenrekken, betere overstaptijden tussen
trein en bus, een directe busverbinding naar Schiphol, meer
vroege of late treinen, comfortabeler wachtruimtes? Namens
de PvdA zijn op vrijdagmiddag

25 februari van 16 tot 18 uur onder meer aanwezig Gohdar Massom, woordvoerder vervoer in de
provinciale staten en kandidaatStatenlid, Eric Geels uit Heemstede, Pieter van der Hoeven,
voormalig woordvoerder vervoer
in de Heemsteedse gemeenteraad en Marie-José Nelissen, lid
van de gemeenteraad. Zij horen
graag de ideeën van de stationsbezoekers.
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Loket Heemstede is er voor u
Heemstede in het raadhuis van Heemstede.
In het Loket zijn folders en aanvraagformulieren aanwezig die u direct mee kunt
nemen. Heeft u advies of ondersteuning
nodig? Dan helpen onze medewerkers u
graag verder. Zij weten de weg naar de
juiste instantie en helpen u bij het vinden
van een oplossing. Ook kunt u bij Loket
Heemstede voorzieningen binnen de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
aanvragen: hulp bij het huishouden, een
rolstoel, een vervoersvoorziening, of een
aanpassing aan uw woning.

bijvoorbeeld alleen een AOW-uitkering.
Maar ook waar u terecht kunt voor ondersteuning na een scheiding of sterfgeval.
Kortom: Loket Heemstede biedt u de
helpende hand, zonder dat daar voor u
kosten aan verbonden zijn.

U bent op maandag t/m vrijdag van 08.30 13.00 uur van harte welkom zonder afspraak.
U kunt tijdens deze uren ook een afspraak
maken voor de middag.

De helpende hand

Iedereen, jong en oud, die vragen heeft over
wonen, welzijn en zorg kan terecht bij Loket

Veelgestelde vragen aan Loket Heemstede
zijn bijvoorbeeld hoe u thuis kunt blijven
wonen wanneer u te maken krijgt met een
lichamelijke beperking. Welke regelingen
er zijn als u een minimum inkomen heeft,

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon (023) 548 30 40
Email: loket@heemstede.nl
www.loketheemstede.nl

Gevraagd: herinneringen aan
kinderboerderij ’t Molentje

Tot 2 april 2011

Expositie
Yvette Jansen
in centrale hal
van raadhuis

Volg ons op:

Tot en met vrijdag 1 april 2011 kunt u in de
centrale hal van het raadhuis de nieuwe
collages van Yvette Jansen bezichtigen.
Yvette Jansen is verslaafd aan papier: oude
boeken, tijdschriften, behang, postzegels,
folders, treinkaartjes, karton etc. Daarnaast
wordt soms ook gebruikgemaakt van stof,
raffia, touw, stro. Humor en kleurencombinaties zijn daarbij voor haar belangrijke
componenten. Vorig jaar exposeerde zij
in Amsterdam, Haarlem en nam zij deel
aan de groots opgezette ‘Maand van de
Collages’ in Rotterdam.
Haar werk is vertegenwoordigd in
verschillende privécollecties. Meer collages
van haar hand zijn te zien op haar website:
www.yvettejansen-collages.com.

www.youtube.com/gemeenteheemstede

Tijdens de openingstijden van het raadhuis
bent u van harte welkom de expositie van
Yvette Jansen te komen bewonderen.

In 2011 bestaat kinderboerderij ’t Molentje
in Heemstede 60 jaar. Wij zijn op zoek
naar uw herinneringen aan de kinderboerderij. Heeft u vroeger zelf de boerderij
bezocht en loopt u nu met uw (klein)kinderen
over het terrein? Ging u elke week even
langs bij uw lievelingsdier of kwam u met
schoolreis langs bij de kinderboerderij?
Zomaar wat voorbeelden van herinneringen
die wij graag van u vernemen.
Het is de bedoeling dat uw verhalen de
basis gaan vormen voor een boekje over
60 jaar kinderboerderij ‘t Molentje. Uit

de ingezonden herinneringen wordt een
selectie gemaakt die in dit boek worden
opgenomen.
Naast uw geschreven herinneringen zijn
wij ook op zoek naar foto’s, filmpjes en
video’s om een dvd over de geschiedenis
van de kinderboerderij samen te stellen.
In de loop van 2011 wordt een speciale
jubileumtentoonstelling ingericht in het
bezoekerscentrum waarin een selectie
van alle inzendingen gepresenteerd
wordt.

heemstedetweet

Uw verhalen en foto’s stuurt u naar:
Marijke Popping,
Prof. Asserlaan 1, 2105 TK Heemstede
of per e-mail : ingrid-schenk@live.nl
Uiteraard ontvangen alle inzenders hun
(beeld)materiaal terug na het verschijnen
van het boek en/of dvd.

HeemstedeConnect (group)

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 aanslag Gemeentelijke
belastingen 2011 is weer in
aantocht
Eind februari 2011 verzendt het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen
Kennemerland-Zuid (GBKZ) de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen 2011.
GBKZ doet dit voor de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort en
Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Op het aanslagbiljet staan de gemeentelijke heffingen vermeld zoals: onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting, en ook de nieuwe
waardebeschikking van uw woning (de WOZ-beschikking).
Voor het taxeren van de WOZ waarde van uw woning gelden de regels die zijn vastgelegd
in de ‘Wet waardering onroerende zaken’ (Wet WOZ). Hierin is bepaald dat de WOZwaarde wordt getaxeerd aan de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare typen woningen
in uw buurt of gemeente. Ook is in de Wet WOZ geregeld dat de WOZ-waarde in 2011
moet worden vastgesteld naar het waardeniveau van uw woning op 1 januari 2010.
Die waarde kan hoger of lager zijn dan de vorige WOZ-waarde in 2010 (waardeniveau
1 januari 2009).
Op basis van landelijke verkoopcijfers is gebleken dat de gemiddelde WOZ-waarde van
woningen lager is dan vorig jaar. Dit komt door de dalende verkoopprijzen in de woningmarkt. Omdat het om gemiddelden gaat, kan in individuele gevallen of voor bepaalde
type woningen nog wel sprake zijn van gelijk gebleven waarde of zelfs een waardestijging. In alle gevallen moet dit kunnen worden onderbouwd door verkoopcijfers van
vergelijkbare panden in de omgeving van uw woning.
De verkoopcijfers die GBKZ heeft gebruikt bij de waardering van uw woning staan
vermeld in een taxatieverslag. Als u eigenaar bent van een woning is het vanaf 1 maart
2011 mogelijk om het taxatieverslag te raadplegen via de website www.gbkz.nl. Voor
eigenaren of huurders van een bedrijfspand of voor wie geen toegang heeft tot internet, is
ook vanaf 1 maart 2011 een kopie van het taxatieverslag op te vragen via telefoonnummer (023) 512 60 66.
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Werk aan de weg
Rivierenwijk-zuid
Tot eind maart 2011 wordt de bestrating in de Rivierenwijk ten zuiden van de Rijnlaan op
diverse plaatsen hersteld. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Vondelkade
Tot 4 maart is de Vondelkade ter hoogte van de Zandvoortselaan afgesloten voor autoverkeer. De Vondelkade kan in deze periode alleen bereikt en verlaten worden via het
Roemer Visscherplein.

Zandvoortselaan, tussen Vondelkade en Roemer Visscherplein
Tot 15 april 2011 wordt de Zandvoortselaan tussen Vondelkade en Roemer Visscherplein
opnieuw ingericht. Doordat het werk in drie fasen wordt uitgevoerd, is telkens een weggedeelte afgesloten voor alle verkeer. De andere weggedeeltes zijn normaal bereikbaar.
Tijdens de herinrichting blijven winkels en woningen bereikbaar voor voetgangers.

Herenweg, tussen Kerklaan en Koediefslaan
In de periode 2011-2015 wordt de Herenweg in vier fasen opnieuw ingericht. De 1e fase
tussen Koediefslaan en Kerklaan wordt tot juni 2011 aangepakt. Verkeer kan alleen van
zuid naar noord rijden. De werkzaamheden zorgen voor ernstige verkeershinder.
Uitgebreide informatie over het project Herinrichting Herenweg, de gevolgen en de voortgang vindt u op www.heemstede.nl > Actueel > Volg ’t beleid > Reconstructie Herenweg.

Leidsevaart Bennebroek
Van 17 februari tot medio augustus 2011 wordt op de Leidsevaart in Bennebroek de riolering
vervangen. De werkzaamheden zorgen voor ernstige verkeershinder. Er zijn omleidingsroutes ingesteld.
Kijk voor actuele informatie op www.bloemendaal.nl > Wonen> Wegen & Verkeer.

Meldpunt overlast
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld
vandalisme en geluidshinder.

Meer informatie over de aanslag en de Wet WOZ kunt u vinden op de website van GBKZ:
www.gbkz.nl of op uw gemeentelijke website.

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.
Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus?
Heeft uw organisatie vacatures voor
vrijwilligers? Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten? Of
zoekt u een goede cursus/workshop 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 di. t/m do. van 09.00 tot 12.00
uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens openingstijden
van de Luifel)
E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het
meldpunt. 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
overlast 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

Gratis het laatste nieuws
over Heemstede per e-mail?
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
meldnummer van de gemeente bellen: (023) 548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.
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Omgevingsvergunning
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een
aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen
omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus
volgens het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend
in deze rubriek.

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Grevelingen 18
het plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak, twee dakramen en
het optrekken van de achtergevel
ontvangen 10 februari 2011
Lindenlaan 30
het plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak
ontvangen 10 februari 2011
Dinkellaan 41
het uitbreiden van een woonhuis en plaatsen
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak
ontvangen 11 februari 2011
Cruquiusweg 45
het plaatsen van een geluidscherm en
verhogen bestaande geluidscherm
ontvangen 15 februari 2011
Raadhuisstraat 65A
het plaatsen van reclame
ontvangen 16 februari 2011
Valkenburgerlaan 38
een wijziging aan de voorgevel
ontvangen 15 februari 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8 weken vanaf ontvangst van de
aanvraag.
2011.064

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 24 februari 2011 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).

2011.065

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning

2011.067

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten voor
de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:
Borneostraat 60

het plaatsen van een dakopbouw

2011.030

2011.069

2011.070
2011.071

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons voornemen een omgevingsvergunning
te verlenen voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader krijgen belanghebbenden
de gelegenheid vooraf zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de reguliere
beslistermijn van 8 weken onvoldoende is. Door dit besluit is de totale beslistermijn
14 weken vanaf ontvangst van de aanvraag. De aanvraag is ontvangen op 25 januari 2011.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 18 februari 2011)
Omgevingsvergunning voor kappen
Jac. P. Thijsselaan 4
het terugzetten van een eikenboom
ontvangen 11 februari 2011
Franz Lehárlaan 13
het kappen van een Canadese cypres
ontvangen 15 ferbuari 2011

2011.063
2011.068

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de
aanvraag.
Omgevingsvergunning voor slopen
Offenbachlaan 2 t/m 49
het verwijderen van privacyschermen van
de balkons
ontvangen 14 februari 2011

2011.066

Verkiezing Provinciale Staten 2011
Publicatie Kandidatenlijsten in braille en grote letters
Op 2 maart 2011 worden de leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland gekozen.
Uiterlijk 28 februari ontvangt u hiervoor de kandidatenlijst. Als u moeite heeft met het
lezen van de kandidatenlijst, dan kunt u in de week voor de verkiezing op het raadhuis
langskomen. Daar hebben wij voor u een kandidatenlijst in braille en met grote letters
beschikbaar.

Legitimatieplicht bij de verkiezingen
Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Noord-Holland kunt u in Heemstede in
elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente stemmen. Daarom is het van belang dat u
naast uw stempas ook een geldig legitimatiebewijs kunt overleggen.
Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. Ook als u iemand via de achterkant
van uw stempas machtigt om uw stem uit te brengen (de onderhandse machtiging) moet
deze een kopie van uw geldige legitimatiebewijs meenemen. Zonder deze kopie mag de
gemachtigde uw stem niet uitbrengen.

Omgevingsvergunning voor bouwen
N.K.J. van Waasplein 7
het uitbreiden van de woning aan de voorzijde, 2011.007
het verlengen van de luifel aan de achterzijde,
het aanpassen van enkele ramen en het stucen
van de gevels
Wilhelminaplein 19 A
het plaatsen van een dakterras
2011.022
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 24 februari 2011 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.

Huisnummering (verzonden 18 februari 2011)
Wij delen u mede dat het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari 2011
huisnummers heeft ingetrokken en nieuwe heeft vastgesteld.
Intrekking
Apotheek:
Kantoorruimte/woonruimte:

Blekersvaartweg 19A
Blekersvaartweg 20

Vaststelling nieuwe huisnummers
Kantoorruimte:
Blekersvaartweg 19A
Apotheek:
Blekersvaartweg 19B
Woning:
Blekersvaartweg 20
Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.
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De Afdeling heeft daarbij bepaald dat het door de gemeenteraad te nemen nieuwe
besluit niet overeenkomstig afdeling 3.4 van de Awb behoeft te worden voorbereid.

Raadsbesluiten 17 februari 2011
Aanwezig zijn 18 van de 21 raadsleden.
1

Vaststellen agenda raadsvergadering 17 februari 2011
De burgemeester trekt volgnummer 14. Bij een eventuele hoofdelijke stemming zal bij
mw. Van der Have met de stemming begonnen worden. De agenda wordt conform vastgesteld.

2

Vragenuur
Er is 1 vraag voor het vragenuur voor leden van de raad. Dhr. Nieuwland stelt een vraag
over de afsluiting van de Herenweg. Wethouder Kuiper geeft antwoord.

Beslispunt:
1. Uitvoering te geven aan beslissing IV van de Afdeling en over te gaan tot de toevoeging van een tweede lid aan artikel 16.3 van het bestemmingsplan Woonwijken
Noordwest, luidende:
Voor de omvang van een aan huis verbonden beroep geldt de volgende bepaling: de
gezamenlijke bruto vloeroppervlakte voor de uitoefening van een aan huis verbonden
beroep mag niet meer bedragen dan 25% van de vloeroppervlakte van de desbetreffende woning, inclusief de daarbij behorende aan- en uitbouwen, met een
maximum van 75 m�

HAMERPUNTEN
Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven bespreking in
de gemeenteraad om tot een besluit te komen.
3.

Uitvoering uitspraak Raad van State inzake bestemmingsplan Woonwijken
Noordwest
Op 27 september 2009 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan Woonwijken
Noordwest vastgesteld. Op 5 november 2009 is vervolgens beroep ingesteld tegen dit
besluit. De zaak is ter zitting behandeld door de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, hierna ‘de Afdeling’ op 11 november 2010. De Afdeling heeft op 5 januari
2011 uitspraak gedaan.
De beslissing van de Afdeling luidt als volgt:
I.
verklaart het beroep van [appellant] en anderen voor zover gericht tegen het plandeel met de bestemming ‘Maatschappelijk’ niet-ontvankelijk;
II.

verklaart het beroep van [appellant] en anderen gedeeltelijk gegrond;

III.

vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Heemstede van 24 september
2009, voor zover betrekking hebbend op de zinsnede, ‘al dan niet in combinatie
met ruimte voor een aan huis verbonden beroep’ in artikel 16.1.1, onder a, van de
planregels

IV.

V.

draagt de raad van de gemeente Heemstede op om binnen 3 maanden na verzending
van deze uitspraak met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen in zoverre
een nieuw besluit te nemen en dit op de wettelijk voorgeschreven wijze en binnen de
daarvoor geldende termijn bekend te maken en mede te delen;

Conform het voorstel wordt unaniem besloten.
OVERIGE PUNTEN
4

Lijst van mededelingen en ingekomen stukken
Conform de afhandelingvoorstellen wordt besloten

5

Wat verder ter tafel komt
Dhr. Leenders stelt een vraag over de verkeersafwikkeling bij ‘De Houthof’.
Wethouder Kuiper geeft antwoord.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.

Drank- en horecavergunning
Op 15 februari 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders, i.v.m. wijziging van
leidinggevenden, besloten een nieuwe drank- en horecavergunning voor het uitoefenen
van het horecabedrijf te verlenen aan Proeflokaal De Groene Druif B.V., Jan van
Goyenstraat 33.
Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene en
Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Hogere waarden Wet geluidhinder projectbesluit
Manpadslaan tussen 18 en 20

verklaart het beroep voor het overige ongegrond;

VI. treft de voorlopige voorziening dat de vernietigde zinsnede wordt geacht te zijn
vastgesteld en dat aan artikel 16.3 een tweede lid wordt toegevoegd, luidende
‘Voor de omvang van een aan huis verbonden beroep geldt de volgende bepaling: de
gezamenlijke bruto vloeroppervlakte voor de uitoefening van een aan huis verbonden
beroep mag niet meer bedragen dan 25% van de vloeroppervlakte van de
desbetreffende woning, inclusief de daarbij behorende aan- en uitbouwen, met een
maximum van 75 m�’;
VII. bepaalt dat de onder VI. opgenomen voorlopige voorziening vervalt op het tijdstip
van inwerkingtreding van het door de raad van de gemeente Heemstede vast te
stellen plan;
VIII. gelast dat de raad van de gemeente Heemstede aan [appellant] en anderen het
door hen voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage
van € 150,-- (zegge: honderdvijftig euro) vergoedt, met dien verstande dat betaling
aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen.
De Afdeling heeft ten aanzien van beslissing IV aangegeven geen toepassing te geven
aan de bevoegdheid zelf in de zaak te voorzien, omdat niet kan worden uitgesloten dat
derdebelanghebbenden daardoor in hun belangen zouden kunnen worden geschaad.

Burgemeester en wethouders van Heemstede hebben ten behoeve van het projectbesluit Manpadslaan tussen 18 en 20, een verzoek om vaststelling van hogere waardenin het kader van de Wet geluidhinder ingediend bij Milieudienst IJmond. Het hogere waarden
besluit heeft betrekking op het wegverkeerslawaai en het railverkeerslawaai. De
bevoegdheid van het college tot vaststelling van een hogere waarde is gemandateerd
aan het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond.
De directeur van de Milieudienst IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd
dagelijks bestuur, maakt bekend dat er een ontwerpbesluit hogere waarden is genomen.
Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarden ligt met ingang van 24 februari
2011, gedurende zes weken, samen met het ontwerpprojectbesluit Manpadslaan tussen
18 en 20, ter inzage bij de balie van het gemeentehuis van Heemstede en bij Milieudienst
IJmond, Wijckermolen 2 te Beverwijk op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.
Gedurende de termijn van de tervisielegging kan eenieder schriftelijk dan wel mondeling
zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt te worden
bij de Milieudienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van
‘Zienswijze ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden bestemmingsplan Centrum en
Omgeving’. Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met de
Milieudienst IJmond, telefoonnummer (0251) 26 38 63.
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Ontwerpprojectbesluit
Manpadslaan tussen 18 en 20
Ingevolge artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders
van Heemstede bekend dat met ingang van 24 februari 2011 gedurende zes weken voor
eenieder ter inzage ligt het ontwerpprojectbesluit voor:
de bestemmingswijziging van de percelen Manpadslaan tussen 18 en 20 en Manpadslaan 20 van bedrijfsdoeleinden in woondoeleinden waarbij de bouw van een woning
op het perceel Manpadslaan tussen 18 en 20 planologisch mogelijk wordt.

Waar kunt u het ontwerpprojectbesluit inzien?
Het ontwerpprojectbesluit ligt met ingang van 24 februari 2011 voor zes weken voor eenieder ter inzage in de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede. De
openingstijden van het raadhuis vindt u op de website van de gemeente Heemstede,
www.Heemstede.nl.
Het ontwerpbesluit (plankaart en ontwerpprojectbesluit met bijlagen) kan ook digitaal
worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de
gemeente Heemstede.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?
Gedurende de bovengenoemde termijn kan eenieder reageren. Zienswijzen met betrekking
tot het ontwerpprojectbesluit kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke
zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van
Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. U kunt uw zienswijze ook via een e-mail
versturen aan mmoller@heemstede.nl.
Voor meer informatie over dit ontwerpprojectbesluit of voor het indienen van een mondelinge
zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw M. Möller, van de afdeling Ruimtelijk
Beleid, haar telefoonnummer is (023) 548 58 70.

* Stucadoor nodig?
Voor vrijblijvende prijsopgave.
Bel 06-53332372
* Te koop:
Voor de echte fans!
Geborduurde kussens van Elvis,
Laurel & Hardy. Voor de kinderkamer: klokken van Cars, Winnie the Pooh. Ook exclusieve
kraamcadeaus en kaarten.
Tel. 0297-265156
Te koop:
Z.g.a.n. eettafel eiken massief 1
poot 150x110x6 blad ovaal + 4x
eetk. stoelen eiken massief stof
beige z.g.a.n. tot. 195 euro.
Tel. 023-5317694
Te koop:
Siemens dubbeldrs. koelk. 3
vriesladen 50 euro. Vrieskast
7 laden 50 euro. Tafelmodel 25
euro. Amerikaans koelvriescomb. 100 euro.
Tel. 023-5290083
Te koop:
Handverstelbare spiraal 90x200
matras 90x200 cm beide i.z.g.st.
t.e.a.b. Tel. 023-5284962
Te koop:
Wintersportjack + broek merk
Falcon dames mt. M 25 euro.
Tel. 023-5478450

Te koop:
2 mappen met 94 versch. foto’s
van Anne Geddes zwart wit en
in kleur, ansichtkaarten 12,50
euro. Krat met prachtige kookboeken vr.pr. 50 euro. nw. grote Bella pop 75 cm orig. gekleed
20 euro. Doofpot rood-geel koper 20 euro. Tel. 023-5245761
Te koop:
3 hr. pantalons zw. i.z.g.st. mt. 50
8 euro. 128 tijdschrijften Fleur
i.z.g.st. 8 banden 8,50 euro.
Tel. 023-5713509
Te koop:
Herenjack bruin leder 48/50 als
nw. 75 euro. Tel. 023-5848162
Te koop:
Zonnebank merk Palm Beach
heeft onder + boven 10 buizen
+ gezichtsbr. i.z.g.st. pr.n.o.t.k.
Tel. 023-2583631
Te koop:
Wintersportjack + broek merk
Falcon dames mt. M 25 euro.
Tel. 023-5478450
Te koop:
Hardhouten nw. keukendeur.
Flexibele cv kunststof leidingen.
Verwarming design. Convector.
Radiatoren. Mammoetskelter.
Tel. 06-47886401

Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoonplaten vraagt tegen betaling
singles + LP’s t.b.v. jukebox jaren 50 en 60.
Tel. 023-5381320
Te koop:
PC kast zonder HD maar incl.
geluids-, video- en tv kaart met
afst.bed., cd-r en cd-rw 25 euro.
2x pc voeding 15 euro.
Tel. 023-5848605
Te koop:
Auto breedstraler 12 volt in rubber huis 5 euro. Stalen bureau
kaartenbak 2 euro.
Tel. 023-5848605
Te koop:
Grijze velours fauteuil in nw.st.
rvs poot, draaibaar div. standen
foto per mail 135 euro.
Tel. 023-5294708
Gevraagd:
Wie wil er met ons tennissen op
woensdag van 9-12 uur in Groenendaal 60+. Tel. 023-5280035
* Gevraagd:
Oud gereedschap.
Tel. 023-5840767
Gevraagd:
Vrienden en vriendinnen van
±70 jr. om leuke uitstapjes te
maken. Tel. 023-5298323
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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 ondertekend 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
aantekenen 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 bestuursrecht, 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 stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1).

Te koop:
Elektrische stoel t.e.a.b. Dru
gashaard 35 euro. Koekoeksklok met muziek 250 euro. Kinderfiets met zijwielen 5 euro.
Tel. 023-5331598
Te koop:
Luxe leren damesjasje bruin mt.
46-48 lang 90 cm vaste prijs 65
euro. Ouderw. Hermes schrijfmach. 45 euro. Tel. 023-5283263
Te koop:
Dameskleding mt. 38 boven de
100 euro gekost nu 10 euro.
Tel. 06-45283850
Te koop:
Z.g.a.n. gashaard Faber. Verhuisdozen. Driewieler. Zgn.
racefiets heren. Loekie kinderfiets. Lattenbodems.
Tel. 06-17527276
Gevraagd:
Klokken, wekkers, horloges
voor mijn hobbyverzameling.
Geen in- en verkoop.
Tel. 0255-751256
Te koop:
Mooi Oosters tapijt 174x234 effen lichtblauw gedess. rand
495 euro. Tel. 023-5245128
Gevraagd:
Jong katje. Tel. 06-30171220

Te koop:
1-pers. bed met spiraalbodem
90x190 cm 20 euro.
Tel. 023-5287863
Te koop:
Spaans houten 3-poot stoeltje handgemaakt 17,50 euro of
t.e.a.b. Oranje zitzak klein prijsje 5 euro of t.e.a.b. Kinderstoel
7,50 euro. Tel. 023-5287529
Te koop: V. beginn. golfster set
ijzers met nw. grips 40 euro.
Tel. 023-5294356
Te koop:
Miniset bijtafeltjes 3 chroom
onderstel rookglas blad
54x34x41 44x34x36 34x34x31
20 euro. Tel. 023-5285274
Te koop:
Elektr. oliegevulde radiator 25
euro. Homas sjoelbak 25 euro.
Golf putting green met elektr.
return 20 euro. Tel. 023-5846924
Te koop:
Seniorenbank massief eiken
+ mooie vlekvrij bekleding +
bruine strepen hoge zit en 2-zit
200 euro. Tel. 023-5846466
Te koop:
Mooie eiken vitrinekast 2 glasdeuren 1 lade 2 onderdeuren 90 euro. Tel. 023-5285790

Te koop:
Mooie h. kamerlichtkroon koper kristal 60 euro. 3-wielertje nw. 20 euro. Z.g.a.n. autostep l.b. 12” 28 euro. Sneeuwkett. 15 euro. Tel. 023-5328585
Te koop:
Klassieke schilderijlijst + grijs/
zilver gemeleerd (mat) binnenmt. 55,5x70,5 buitenmt.
69,5x80,5 100% 45 euro.
Tel. 023-5361717
Aangeboden:
Wie maak ik blij met een jonge kastanjeboom en een jonge eik? Tel. 023-5291219
Te koop: 2 enkele fietstassen 5 euro p.st. Golfkar 25
euro. Tel. 023-5245128
Aangeboden:
Mooie Cars diecast (geen plastic) autootjes 2 euro.
Tel. 023-5243767
Aangeboden: 2 kaarten musical 100 jaar Nooy’s volkstheater voor 24-3 a.s. in stadsschouwburg Velsen van 56
voor 36 euro. Tel. 023-5281082
Te koop: Zanussi was/droogcombi turbo dry i.z.g.st. wegens samenwonen 175 euro. Tel. 023-5335633

