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Ank Klinkenberg uit Bennebroek is blij met haar tuin waar 
het voorjaar al te zien is. 

Ook voorjaarsfoto’s? Stuur naar: redactie@heemsteder.nl

Voorjaar...

Deze week:
Burgerjaarverslag
Heemstede – In het hart van 
deze Heemsteder treft u het 
Burgerjaarverslag van de ge-
meente Heemstede aan. De 
inhoud is geheel verzorgd 
door de gemeente.

Heemstedenaar Bart Blankenaar 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Zo kon het gebeuren dat hij la-
ter verscheen dan was verwacht. 
Marianne Heeremans compli-
menteerde hem met zijn uitzon-
derlijke en lange staat van dienst 
als vrijwilliger op verschillende 
terreinen.
Vanaf 1960 tot heden heeft Bart 
Blankenaar zich ingezet voor de 
voetbalvereniging Kon. HFC in 
verschillende functies. Zo had 
hij zitting in reünisten- en bar-
commissie. Hij was de drijvende 
kracht achter het veteranenvoet-
bal en de verschillende jubilea. 
Zijn grote kennis van administra-
tie en boekhouding werd door de 
vereniging ten volle benut. Tot op 
de dag van vandaag bekleedt hij 
nog een spilfunctie binnen de fi-
nanciële administratie van de 
club. Voor  zijn verdienste voor de 
vereniging is Bart al onderschei-
den met het erelidmaatschap 
van de club. Als oorlogsveteraan 

zet hij zich in voor de jaarlijkse 
veteranendag in Heemstede en 
is hij lid van het veteranencomité 
in Kennemerland.

Aangedaan
Als bewoner van de serviceflat 
Rozenburg heeft hij tien jaar als 
voorzitter de belangen van de 
bewoners vertegenwoordigd en 
is momenteel secretaris/pen-
ningmeester van het bestuur.
Waar velen het bij het klimmen 
der jaren voor gezien houden, 
is Bart Blankenaar tot op hoge 
leeftijd nog volop actief en zet hij 
zich belangeloos in voor die za-
ken die hij zelf de moeite waard 

Heemstede - Voor hem totaal 
onverwacht kreeg Bart Blan-
kenaar (86) uit handen van 
de Heemsteedse burgemees-
ter Marianne Heeremans vrij-
dag 7 maart een Koninklijke 
onderscheiding. Terwijl zijn 
familieleden verdekt stonden 
opgesteld, om geen argwaan 
te wekken bij de jubilaris, 
bleek Bart zelf nog in het ge-
heel niet aanwezig te zijn. Hij 
had toegezegd te zullen ko-
men op de vrijwilligersavond 
in het clubhuis van de Kon. 
HFC in Haarlem, maar had 
geen idee dat hij deze avond 
in het middelpunt van de be-
langstelling zou staan.

en belangrijk vindt. Na de mooie 
woorden van de burgemees-
ter volgde een kort dankwoord 
van de, zichtbaar aangedane, 
nieuw gedecoreerde. Hij betrok 
nadrukkelijk zijn, in 2006 over-
leden, echtgenote in zijn dank-
woord. ”Zonder haar had ik dit 
werk nooit zo lang kunnen vol-
houden. Haar steun en begrip 
hebben mij de ruimte  gegeven 
het vrijwilligerswerk zoveel jaren 
te kunnen doen.” De ruim twee-
honderd aanwezigen feliciteer-
den hem met zijn zeer verdiende 
onderscheiding en zongen de 
jubilaris toe.

Eric van Westerloo

Podium Oude Slot
Maandag 17 maart 2008 / 20:15 uur

www.podiumoudeslot.nl  /  tel. 06-13 13 36 26

Connie Palmen
literaire lezing Het Oude Slot

ingang Ringvaartlaan 
Heemstede

Raadhuisstraat 67, Heemstede
Tel. 023-547 46 45
www.petergrajer.nl

ZATERDAG 
OPEN

Isolatieglas? www.vandervlugt.nl

5.50
 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

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

Runder- 
gehakt

2x 500 GRAM

GEEN kraNt?
0251-674433
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LET Op!
Nadrukkelijk maken wij u er 
op attent, dat door ons in deze 
krant geproduceerd adverten-
tie-, foto-, en / of tekstmateriaal 
NIET beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook NIET per 
e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de 
Uitgever!

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Heemstede - Kater Chico, bij-
na 8 jaar oud, zwart-wit met 
een witte streep over zijn neus 
en een wit staartpuntje wordt 
vermist! Sinds 1 maart moeten 
Marjan en Alex uit de Zernikel-
aan helaas hun beestje missen. 
“Wij missen hem ontzettend, en 
zijn broertje ook.” En dat gelo-
ven we graag. Ze vinden het zo 
erg dat Chico weg is, dat ze er 
graag 50 euro voor over hebben 
om de kater weer in de armen 
te sluiten.
Wie heeft Chico gezien? Bel 
023-5342296 of 06-30728208. 
E-mail: mmaertens@orange.nl

Chico vermist...

Heemstede – De smurfen zijn bezig met een ware revival! De groot-
grutter die de kleine blauwe figuurtjes weggeeft, maakt vele kinde-
ren blij. Trouwens, niet alleen kleine, maar ook genoeg grote mensen 
verzamelen de al 50-jarige smurfen! De populariteit van de smurfen 
is niet stuk te krijgen. Ooit begonnen als tekenstrip zijn er smurfen in 
alle variëteiten; ja, ‘smurfen’ is zelfs een werkwoord geworden. Niet 
officieel natuurlijk... Maar dat smurft niets.
Corrien Visser maakte deze leuke smurfenfoto.

Langs het tuinpad van Heemstede
Gemeentelijke monumenten 

in beeld: Achterweg

De panden Achterweg 13, 15 en 17 behoren tot de oude 
dorpskom van Heemstede en dateren uit het midden van de 
19e eeuw, maar hebben waarschijnlijk een oudere kern. De 
ligging is prachtig naast de Nederlandse Hervormde kerk 
op het Wilhelminaplein. Deze kerk is een rijksmonument is 
uit de 17e eeuw. “ Het Wapen van Heemstede” aan de over-
kant is een 18e eeuwse rijksmonument.  Het dubbele woon-
huis 13 en 15 heeft een rechthoekige plattegrond en bestaat 
uit een enkele bouwlaag met zolderkap. De gevels zijn ge-
pleisterd en deels voorzien van een natuursteenmotief. De 
bouwstijl is ambachtelijk en traditioneel. De houten deuren 
zijn voorzien van decoratief ijzeren deurroosters en hebben 
twee-ruits bovenlichten. Achterweg 17 is vrijstaand, grenst 
aan het terrein van de Hervormde kerk en is in gebruik als 
kerkelijk bureau. Net als de nummers 13 en 15 heeft num-
mer 17  één bouwlaag, maar wel een zadeldak. De wonin-
gen zijn gaaf in hoofdvorm en vrijwel gaaf in detaillering. De 
drie panden horen tot de oude bebouwing van de dorpskom 
en zijn zeer beeldbepalend gesitueerd bij de beide rijksmo-
numenten. Ze versterken samen de waarde van het oudste 
stukje Heemstede. De Achterweg 13-15 heeft een geschied-
kundige waarde als woonhuis annex schilderplaats van de 
bekende schilder van romantische taferelen en landschaps-
schilder, Willem Vester, die leefde van 1824 tot 1895.
Ton van den Brink

Heemstede – De trots van Heemstede is door de gemeen-
te in kaart gebracht met de gemeentelijke monumentenlijst, 
gaat de Heemsteder u de komende weken deze monumen-
ten aan u voorstellen. Deze monumentenlijst is tot stand ge-
komen door ijverig werk van de Vereniging Oud-Heemstede- 
Bennebroek die de feitelijke aanzet heeft gegeven  om tot een 
gemeentelijke monumentenlijst te komen. Door de gemeente 
zijn 21 objecten, meest woonhuizen, voorzien van een bruin 
informatiebordje met daarop de bijzonderheden van het ge-
bouw. Deze bordjes zijn mede gesponsord door de ANWB. 
Officieel zijn er nu 32 gemeentelijke objecten, waarvan er 21 
voorzien zijn van informatiebordjes. De bewoners van de ove-
rige panden stelden geen prijs op de informatiebordjes.

Achterweg 13, 15 en 17

Heemstedersmurf

binnenhuis van de bilt
binnenhuis van de bilt  |  Ophelialaan 90  |  1431 HK  Aalsmeer

tel.: 088 - 7360255  |  www.vandebilt.nl  |  info@vandebilt.nl
Geopend van di. t/m vrij. van 8.30-12.30 en van 13.30-17.30 uur. Op zat. van 9.00-16.30 uur.

Altijd voldoende parkeerruimte.

 Cube - het veelzijdige kastensysteem van 

- show en advies -

ADVfebr_Cube_NM.indd   1 25-02-2008   16:13:06
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‘Misstanden’ verpleegafdeling Kennemerduin

Inspectie Volksgezondheid 
pas laat ingelicht
Heemstede - In De Volkskrant 
van 23 februari stond een uit-
voerige reportage over het zorg-
centrum Kennemerduin. Er zou-
den daar ernstige misstanden 
heersen. Zo zou een bejaarde 
heer na het avondeten onver-
zorgd zijn achtergelaten, in co-
ma geraakt en overleden. Dit 
zou in oktober 2006 hebben 
plaatsgevonden. Het voorval zou 
zijn verzwegen voor de Inspectie 
voor de gezondheidszorg. Daar-
naast zouden zich ook in 2007 
incidenten hebben voorgedaan, 
waaronder mishandeling van 
bewoners, die protesteerden te-
gen het te hard optreden van 
verpleegkundigen. Uit onder-
zoek blijkt dat de kwaliteit van 
de zorg onvoldoende is. Inge-
diende klachten zouden niet tot 
verbetering hebben geleid. 

Doofpot
De stichting Zorgbalans, eige-
naar van Kennemerduin, ver-
klaart bij monde van haar voor-
lichtster Jeanette Mertens dat 
er zich in de jaren 2006-2007 
inderdaad problemen hebben 
voorgedaan.”Na klachten heeft 
het bestuur ingegrepen en dit 
heeft o.a. geleid tot het vertrek 
van de locatiemanager. Ook met 
het personeel hebben wij indrin-
gend gesproken. Op dit moment 
zijn er, zover wij kunnen nagaan, 
geen klachten. De cliëntenraad 
heeft aangegeven, dat de ver-
meende problemen zich niet 
meer voordoen.” 
Feit blijft wel dat de Inspectie 
voor de Volksgezondheid pas 
laat is ingelicht, iets wat alom 

bevreemding heeft gewekt en 
de schijn van de bekende doof-
pot niet heeft kunnen wegne-
men. De Inspectie heeft ‘Pentas-
cop’ een extern onderzoek laten 
verrichten. De conclusie is dat er 
sprake was van onverantwoorde 
zorg. Door een bestuurscrisis 
(juni 2007) verliep de commu-
nicatie met het bestuur vervol-
gens de Inspectie moeizaam. 
De inspectie heeft ‘de Heem-
steder’ desgevraagd laten we-
ten, dat zij nog steeds in con-
tact staat met de instelling en 
dat er op zeer korte termijn een 
bezoek aan de instelling is voor-
zien. Ook heeft de inspectie re-
gelmatige rapportage gelast van 
de voortgang. Het inzetten van 
thuiszorgmedewerkers in Ken-
nemerduin is volgens de Inspec-
tie ongewenst.

De GroenLinks fractie heeft het 
gemeentebestuur gevraagd of 
zij op de hoogte was van het ge-
beurde. Ook vragen zij om stap-
pen om de situatie te verbe-
teren. Wethouder Christa Kui-
per laat weten dat het hier een 
AWBZ instelling betreft. ”Deze 
instelling valt onder het toezicht 
van het Rijk en de Inspectie voor 
de Volksgezondheid. Wij maken 
ons uiteraard ook zorgen over 
de verzorging van onze oude-
ren. Wij zullen GroenLinks in de 
commissievergadering antwoor-
den op hun vragen.”
De gemeente lijkt niet in de po-
sitie om daar in deze situatie iets 
aan te kunnen bijdragen. Het is 
te hopen voor de bewoners dat 
de problemen nu tot het verle-
den behoren.
Eric van Westerloo

ROC Nova College houdt Open huis

Goede beroepshouding 
heeft prioriteit  

Het Nova College verzorgt ruim tweehonderd middelbare be-
roepsopleidingen Economie, Techniek en Zorg & Welzijn voor jon-
geren vanaf 16 jaar. Voor volwassenen van 18 jaar en ouder ver-
zorgt het Nova College de opleidingen vmbo-tl, havo en vwo.

Nieuwe opleidingen
Tijdens het Open huis krijgen bezoekers informatie over nieu-
we opleidingen zoals beveiliger, coördinator havenoperaties air-
port-seaport, logistiek teamleider airport-seaport, manager/on-
dernemer horeca, commercieel medewerker binnendienst, com-
mercieel medewerker buitendienst, junior accountmanager en 
deeltijd sociaal dienstverlener.

Bijscholen 
Ook het voortgezet onderwijs voor volwassenen is uitgebreid, 
namelijk met bijscholingslessen talen en wiskunde. In Haarlem 
en Hoofddorp bijvoorbeeld, kan men specifi eke vaardigheden 
Nederlands en Engels leren. Bijvoorbeeld spelling, grammatica 
of uitspraak of wiskunde bijspijkeren. Starten kan het hele cur-
susjaar en de lessen zijn overdag en ’s avonds.

Groeien als mens
Naast dit brede opleidingsaanbod toont het Nova College in de 
campagne dat cursisten er meer leren dan een beroep. Met tek-
sten als: ‘Monteur met mensenkennis’ of ‘Verpleegkundige met 
overzicht’ bedoelt het Nova College dat, naast kennis en vaar-
digheden, de juiste houding van groot belang is om succesvol te  
zijn. De juiste beroepshouding is belangrijk voor de bedrijven en 
instellingen, waar  cursisten stagelopen en gaan werken.

Sport op Maat
Ook nieuw is dat vanaf september vrijwel alle eerstejaars die 
de beroepsopleidende leerweg volgen, meedoen aan Sport op 
Maat. Elke vier weken kiezen de cursisten een sport. Bijvoor-
beeld kickfun, spinning, zwemmen, mountainbiken of capouira. 
Kijk ook op: www.novacollege.nl/openhuis of bel (023) 530 20 10.

Regio - Het ROC Nova College houdt op vrijdag 14 maart 
van 17.30 tot 20.30 uur Open huis op diverse locaties in 
deze regio, onder meer in Haarlem, Haarlemmermeer en 
de  Duin- en Bollenstreek. In de campagne voor dit Open 
huis staan het brede opleidingsaanbod én de juiste be-
roepshouding centraal.

Mobiele expositie
belandt in Bennebroek
Bennebroek - Zeven grote Nederlandse musea stellen zich voor op 
maandag 10 maart in het Gemeentehuis van Bennebroek. 
De Culturele Bagage – de mobiele expositie van Rijksmuseum Am-
sterdam, de Hermitage Amsterdam, het Van Gogh Museum, het Co-
bra Museum voor Moderne Kunst, het Joods Historisch Museum, 
het Kröller-Müller Museum en het Mauritshuis – reist in 2008 heel 
Nederland door. De Culturele Bagage staat iedere dag op een an-
dere locatie. Op 10 maart kunt u de Culturele Bagage bezichtigen 
in het Gemeentehuis van Bennebroek aan de Bennebroekerlaan 5 
te Bennebroek. De manifestatie is te bezichtigen van 10.00 tot 16.00 
uur. Voor meer informatie over  de Culturele Bagage en de Museum 
Plus Bus kijkt u op www.museumplusbus.nl 

Bart Jonker verlegt grenzen

Nieuwe bundel van 
Heemsteedse dichter
Heemstede – Hij zit even ver 
weg van de maartse buien in 
Nederland. Vanuit zijn vakantie-
adres op Madeira kijkt de Heem-
steedse dichter Bart Jonker (39) 
met meer dan gewone interesse 
uit naar de boekenweek. Na zijn 
debuut ‘Onvoltooid verlangen’ in 
2002 ligt de tweede dichtbundel 
‘Ontgrenzing’ vanaf deze week 
bij de boekhandel. Zelf noemt 
hij het een uit de hand gelopen 
hobby. In het dagelijks leven 
verdient Jonker de kost bij de 
KLM op de afdeling marketing 
en communicatie. Op jeugdige 
leeftijd had hij al een grote inte-
resse voor de Nederlandse taal.
Met de titel ‘Ontgrenzing’ doelt 
Jonker op de uitdaging voor de 
mensen om hun grenzen te dur-

ven verleggen. “Durf verdriet te 
hebben, maar durf ook geluk te 
koesteren. Als je verdrietige din-
gen hebt meegemaakt, leer je 
juist het geluk zo te waarderen.” 
Hoewel Bart Jonker zichzelf be-
schouwt als een optimistisch 
persoon, geeft hij toe dat hij de 
mooiste gedichten schrijft als hij 
in een trieste bui is.
Verder verwijst ‘ontgrenzing’ ook 
nadrukkelijk naar zijn liefde om 
over de grens te trekken. Hij is 
verknocht aan Italië, maar voelt 
zich ook aangetrokken tot het 
eiland waar hij nu verblijft, Ma-
deira. Hij noemt het een uitge-
sproken wandeleiland, vol met 
bloemen en een inspiratiebron 
voor vele kunstenaars.
De eerste aanzet om gedich-

ten te schrijven was voor Bart 
een opdracht op zijn middelbare 
school, de Haemstede Mavo. In 
het examenjaar werd een proef 
gehouden voor het vak Ne-
derlands om een deel van het 
schoolonderzoek te besteden 
aan poëzie. De leerlingen ver-
diepten zich  in de literaire groep 
‘De Vijftigers’, met name Luce-
bert, Simon Vinkenoog en Rem-
co Campert.  Jonker: “Dat sprak 
mij enorm aan en toen ben ik de 
dichtkunst echt gaan ontdek-
ken. De Nederlandse taal wordt 
wel eens onderschat en dat vind 

ik jammer. Het is een prachtige 
taal met een enorme woorden-
schat, die zich goed laat verta-
len in poëzie.” Bart Jonker heeft 
het plan opgevat om een nieu-
we impuls te geven aan de po-
ezieavonden in Heemstede, die 
ooit door Hans Krol werden ge-
organiseerd. Verder moedigt hij 
Heemsteeds dichttalent aan om 
in de rubriek ‘dichtstorten’ werk 
te publiceren in deze krant. Van-
uit zonnig Madeira laat hij zich 
vooralsnog door de idyllische 

omgeving inspireren. “Vanmor-
gen heb ik nog een gedicht ge-
schreven”, meldt hij. Dat is ui-
teraard niet opgenomen in zijn 
nieuwe bundel, maar wellicht 
binnenkort te lezen in de Heem-
steder. De bundel ‘Ontgrenzing’ 
is in Heemstede verkrijgbaar 
bij boekhandel Blokker en bij
Primera de Pijp. Ook op het
redactiekantoor van de Heem-
steder aan de Camplaan ligt een 
stapeltje voor de verkoop. 
Mirjam Goossens

ten te schrijven was voor Bart 
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Bewoners Overijssellaan zullen 
Kinderopvang moeten gedogen
Heemstede - De vaste verga-
derruimte van de commissie be-
roeps en bezwaarschriften was 
te klein om alle belangstellen-
den, bewoners van de flats aan 
de Overijssellaan, te kunnen her-
bergen. Daarom werd uitgewe-
ken naar de raadszaal. Namens 
de bewoners voerde Hans Te-
kelenburg het woord en maak-
te de commissie deelgenoot van 
de bezwaren van die bewoners 
hebben tegen de komst van een 
kinderdagverblijf. Deze bezwa-
ren komen kort gezegd neer op 
vrees voor veel geluidsoverlast, 
onvoldoende ruimtelijke onder-
bouwing door de gemeente, 
parkeeroverlast, de noodzaak 
om juist daar een kinderopvang 
te realiseren. 

Fijnstof
Kortom vooral beperking van 
hun woongenot. De heer Groot-
egoed viel Tekelenburg bij en 
vond het belachelijk dat de ge-
meente meewerkte aan het 
blootstellen van kinderen aan de 
overmaat aan fijnstof, dat er vol-
gens hem, in de buurt aanwezig 
is. De vertegenwoordiger van 
de gemeente, Ronald v.d. Aar, 
weerlegde alle bezwaren, door 
te stellen dat er behoefte was 
aan een dagverblijf, het oude 
dagverblijf van Club Bambio aan 
de Hendrik de Keyserlaan wordt 
gesloten. Er zijn volgens bereke-
ningen ruim voldoende parkeer-
plaatsen. Het dagverblijf zal de 
buurt een positieve impuls ge-
ven en het plan voldoet aan al-
le bouwkundige voorschriften. 
Hier gaat het algemeen belang 
boven het belang van de be-
woners, stelt V.d. Aar. Als laat-
ste wil de gemeente de in het 
vooruitzicht gestelde subsidie 
van 175.000 euro, toegezegd 
door de Provincie, niet verspe-
len. De commissie trachtte nog, 
echter zonder succes, boventa-

fel te krijgen wat het bouwkun-
dige bezwaar van de bewoners 
nu echt is. Wettelijk zijn er wei-
nig gronden om de bouw nog 
te voorkomen. De directie van 
Bambino bood de bewoners aan 
om eens te komen kijken in de 
andere vestiging van Bambi-
no in Haarlem Schalkwijk. ”Wij 
veroorzaken geen enkele over-
last voor omwonenden. Het zijn 
maximaal 34 kinderen van 0 tot 
4 jaar de baby’s komen vrijwel 
nooit buiten de overige kinderen 
tweemaal een halfuurtje.”

Proces verloren
Opmerkelijk is dat wethouder 
Van de Stadt eerder tegenover 
deze krant verklaarde dat het 
een particulier initiatief is dat 
door de gemeente wordt onder-
steund. Tijdens en na de zitting 
bleek dat een en ander op aan-
drang van de gemeente in gang 
is gezet. Volgens Elan wonen is 
de gemeente naar hen toege-
komen, of ze wilde meedenken 
aan het verplaatsen van Bambi-
no. Het te ontvangen subsidie-
bedrag was te interessant om te 
laten lopen. 

Daags voor de bijeenkomst 
van de commissie deed de be-
stuursrechter, bij tussenvonnis, 
uitspraak in de aangespannen 
zaak van de bewoners tegen de 
gemeente. De gemeente kwam 
hier als winnaar uit de strijd. Af-
gaande op datgene dat in de 
commissie werd besproken mag 
worden aangenomen dat ook de 
commissie beroep en bezwaar 
de bewoners in het ongelijk zal 
stellen. In een aan de rechtbank 
overlegd stuk rept de gemeen-
te over het recht op subsidie dat 
vervalt als niet op 1 januari 2008 
met de feitelijke bouw is begon-
nen.
Dit zou inhouden dat het be-
drag nu is verspeeld. Niets blijkt 
echter minder waar. Voorwaar-
den blijken een wassen neus te 
zijn, want de Provincie betaalt 
gewoon uit. Volgens de Pro-
vincie zijn er vele mogelijkhe-
den de aanvraag te verlengen 
of opnieuw in te dienen, zodat 
dit geen beletsel zal zijn. Daar-
mee kan niets de bouw van het 
kinderdagverblijf nog tegen- 
houden.
Eric van Westerloo

Mediterrane maand
Restaurant ‘Koperen Hemel’ 

viert eerste lustrum
Regio - Restaurant ‘Koperen Hemel’ is deze maand alweer vijf 
jaar gevestigd aan de Kromme Spieringweg in Vijfhuizen. Reden 
genoeg, vinden de eigenaren Paul en Annette Hoenderdos, om 
dit eerste lustrum te vieren en u culinair te verwennen!
Met de herbeleving van hun vakantie en de herinneringen aan 
de gezonde en vitaminerijke lokale gerechten, die ze daar ge-
proefd hebben, roepen zij de maand maart uit tot mediterrane 
maand, geheel in het teken van het Middellandse zeegebied. U 
bent van harte welkom in dit sfeervol ingerichte restaurant om 
mee te genieten van een zorgvuldig uitgekozen 3-gangen diner, 
dat royaal is samengesteld uit Zuid-Europese lekkernijen, geko-
zen uit de landen Italië, Frankrijk en Spanje. Met daarin als af-
sluiter het onvergetelijke verrassingsdessert. Al deze gerechten 
zullen nog beter tot hun recht komen door een goed glas wijn uit 
het bijpassende wijnarrangement, geselecteerd door Wijnhandel 
Okhuysen in Haarlem. Op zaterdag en zondag, deze maand, 
wordt het extra gezellig door de aanwezigheid van een twee-
mans formatie ‘El Sol Toscano’ rechtstreeks uit het middellandse 
zeegebied. Ze zullen u als gast trakteren op ontspannen achter-
grond muziek, aangevuld met live gezongen nummers en aan ta-
fel uw verzoeknummer ten gehore brengen. Een avond om niet 
gauw te vergeten. Het is wel verstandig tijdig te reserveren! En 
om in stemming te komen, staat dit heerlijke maandmenu elders 
in deze krant. Koperen Hemel - Kromme Spieringweg 489- Vijf-
huizen, tel. 023-5580710.

Heemstede - De, voorlopig, voorlaatste competitie wedstrijd 
leverde voor VEW geen problemen op. De eerste helft werd 
afgesloten met een 3-1 voorsprong. Martijn Roozen nam alle 
treffers voor zijn rekening. Na de thee werd de voorsprong uit-
gebreid naar 5-1 door een benutte penalty van Bas van’t Sant 
en Maarten Veenhof. De laatste treffer was een cadeautje van 
de VSV-keeper. Hij liet de bal na een voorzet pal voor de voe-
ten van Veenhof. Trainer Wim van Marsbergen wisselde nog 
drie keer en bracht de jeugdspelers Bo van Ieperen en Robin 
Philippo en de vaste Lucien Olf binnen de lijnen. Gert Rothert, 
licht geblesseerd, Wouter Hamann en Bouk Beliën mochten al 
gaan douchen. VEW heeft nu één punt voorsprong op Jong 
Hercules uit Beverwijk.Zaterdag 15 maart valt de beslissing: 
VEW speelt thuis tegen HBC en Jong Hercules neemt het op 
tegen VVH/Velsenbroek.

Het volledige programma voor zaterdag 15 maart:

Wat gebeurt er nog meer bij VEW?
Vrijdag 14 maart: Klaverjassen. De vijfde ronde van het VEW-
klaverjas toernooi. Aanvang 20.00 uur- Clubhuis VEW aan de 
Sportparklaan.
Zaterdag 22 maart: Paasontbijt voor de gehele jeugd. Dit festijn 
wordt afgesloten met een onderling toernooi.
Jeugdkamp 2008: op 30-31 mei en op 1 juni wordt weer het 
traditionele Jeugdkamp gehouden in en om het clubhuis. Op-
geven via de jeugdleiders of leden van het jeugdbestuur.
Het zeven tegen zeven toernooi voor de senioren wordt gehou-
den op 24 mei. Deze jaarlijkse happening wordt weer afgeslo-
ten met een BBQ.
Opgeven, zsm, dit in verband met de vele aanmeldingen 
bij Willem Pannekoek, 06-14119045 of Micha Pannekoek, 
06- 43562842.

VSV geen partij
voor koploper VEW

Verrassende Paas-tea op het Oude Slot
Heemstede - Tweede Paasdag, maandag 24 maart, bent u van harte welkom met het hele gezin op Het 
Oude Slot te Heemstede voor een heerlijke Paas-Tea. Het programma begint 12.00 uur met een spranke-
lend aperitief. Om 12.30 uur gevolgd door een High Tea, die bij mooi weer buiten gehouden wordt.
Gedurende de Paas-Tea zullen de acteurs van ‘Living History’ in middeleeuwse kostuums Adriaen Pauw 
en familie laten herleven in een bijzonder 45-minuten durend schouwspel. De Paashaas zal eieren ver-
stoppen op het landgoed en alle kinderen mogen de eieren zoeken.  De Franse kok zal in zijn authen-
tieke crèpe-mobiel op het Middenplein voor u heerlijke crêpes met diverse soorten beleg naar keuze 
bereiden! Om 15.00 uur wordt deze heerlijke middag afgesloten. Deze fantastische paasmiddag kost 

32,50 euro per persoon. Kinderen 
tot 2 jaar hebben gratis toegang. 
Kinderen tot 10 jaar betalen 
15,00 euro per persoon. 

Voor meer informatie: www.het-
oudeslot.nl 
U kunt reserveren op maandag 
tot en met vrijdag van 8.30 uur 
tot 17.30 uur op het telefoon-
nummer 023-547 04 96 of via de 
e-mail info@hetoudeslot.nl.
Het enthousiaste team van Het 
Oude Slot verheugt zich op uw 
komst!

VEW-1- HBC-1    14.30 uur
VEW-2- DVVA-4      11.30 uur
SIZO-3- VEW-3        14.30 uur
VEW-4                     vrij
VEW-5- Pancratius-4  14.30 uur
B’dorp-vet- VEW-vet  14.30 uur
VEW-b                    vrij
VEW-c- K’land-c      12.00 uur
VEW-d- DSOV-d      10.30 uur 

DIOS-e- VEW-e1     09.30 uur
VEW-e2- Overbos-e 09.30 uur
Olympia-e- VEW-e3 09.00 uur
KHFC-e- VEW-me   09.00 uur
VEW-f1- DSOV-f      10.30 uur
VEW-f2                vrij
VEW-f3- VVC-f  09.30 uur
Olympia-f- VEW-f4  09.00 uur
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Heemstede - Hij plukte vorig 
jaar augustus nog met hulp van 
de brandweer een groot bijen-
volk van het Antoniusbeeld bij 
de H.Hartkerk aan het Kleven-
park in Haarlem. Antonius, het 
symbool van Verloren Zaken, 
nu is dat hele volk weg. Foet-
sie. De bijen waren toen hun 
huis kwijt en imker Pim Lem-
mers uit Heemstede gaf ze een 
nieuw tehuis op de Kinder-
boerderij in Groenendaal. Door 
het mooie weer eind januari 
begin februari heeft Pim de ba-
lans van de winter op kunnen 
maken. Hij had 35 volken ‘inge-
winterd’, hij heeft er nog negen 
over. 
Somber laat hij de kast achter de 
hooiberg op de Kinderboerderij 
zien, waar 50.000 bijen warm bij 
elkaar zaten. Kon hij twee jaar 
geleden, toen de Varroa-mijt 
zijn bijenvolken uitdunde, nog  
de dode bijen zien, nu is het een 
mysterie waar die bijen geble-
ven zijn. Op de Hartekamp zijn 
8 van de 9 bijenvolken verdwe-
nen. Op de Kinderboerderij zijn 
nog enkele volken over, de rest 
is gewoon weg. Naar de toe-
dracht kan hij alleen maar gis-
sen. Andere imkers uit Haarlem 
en Boskoop, de meest getroffen 
gebieden, denken dat de ver-
dwijning te maken heeft met de 
GSM straling die het navigatie-
systeem van de bijen zou beïn-
vloeden, andere denken aan be-
strijdingsmiddelen, een schim-
mel of is het een weerspiegeling 
van wat er in de maatschappij 
gebeurt? Imkers kunne filoso-
fisch uit de hoek komen. 

Doorgaan? 
In de rangschikking van econo-

misch belangrijkste ‘landbouw-
dieren’ staan de bijen op de 
tweede plaats. Bijen zijn econo-
misch belangrijker dan varkens 
of kippen. Volgens de Belgische 
professor Frans Jacobs van de 
universiteit van Gent, een ver-
maard bijendeskundige, kan dit 
probleem, economisch gezien, 
erger worden dan de opwar-
ming van de aarde, want zonder 
bijen geen bestuiving en geen 
landbouw. Op de vraag of hij 
door moet gaan met zijn hobby, 
zijn passie, zijn koninginnen, zijn 
honing, het heeft weinig met fi-
losofie te maken. Postzegels 
verzamelen, niks voor Pim. Hij 
is nou eenmaal gek van bijen. 
Hij laat zich letterlijk niet uit het 
veld slaan. In Heemstede krijgt 
hij veel hartverwarmende reac-
ties van mensen, die zijn ver-
haal kennen van de dagbladen, 
de TV en radio. Ook de gemeen-
te Heemstede staat de imker bij 
met een hele goeie honingslin-
ger waarmee hij met schoolkin-
deren op de Kinderboerderij kan 
slingeren en zo honing oogsten. 
Waar hij in zijn doorzichtige kast 
het leven van bijen aan kinde-
ren kan uitleggen. Waar de ge-
meente Heemstede een aantal 
oude bijenkorven heeft aange-
schaft waar kinderen kunnen 
zien hoe het er vroeger uitzag 
en hij door kan gaan met het bij-
enproject voor de basisscholen. 
Ook College Hageveld volgt dit 
jaar het bijenproject. 
Imker Pim Lemmers komt er wel 
bovenop ondanks deze enorme 
tegenslag. U kunt elke zaterdag 
bij hem op de Kinderboerderij 
uw honing van de bijen van de 
boerderij blijven kopen.
Ton van den Brink

                                         Imker komt er wel bovenop

    Bijenvolken mysterieus verdwenen

Administratieve Thuishulp 
bij Welzijn Ouderen
Heemstede – Door welke oor-
zaak ook, het kan een rommeltje 
worden met je administratie. Je 
moet vandaag de dag ook zoveel 
bijhouden, dat je het overzicht 
gemakkelijk kwijt kan raken. Bij 
de Stichting Welzijn Ouderen en 
bij het Loket Heemstede wordt 
steeds vaker de vraag gesteld of 
er mensen zijn die ouderen kun-
nen helpen bij hun persoonlijke 
financiële administratie.  

Bij de Stichting Welzijn Oude-
ren Heemstede zijn nu men-
sen in opleiding om Thuishulp 
te geven bij de persoonlijke fi-
nanciële  administratie van ou-
deren. Een cursus die gegeven 
wordt door het bureau ‘Goed 
Geregeld’ van de Heemsteed-
se Annelie Brummer heeft al ja-
ren een bureau waar zij zowel 
huishoudelijk als administratief 
schoon schip weet te maken 
met stapels papieren en reke-
ningen. Ondersteund begeleid 
zij een Persoonlijk Gebonden 
Budget en weet een verhuizing 
Goed Geregeld.  Zover gaan de 

vrijwilligers nog niet, maar met 
het goed opbergen van een ad-
ministratie maken ze de boel al 
een stuk eenvoudiger en helpen 
u flink op weg om dat straks zelf 
in de hand te houden.  Een aan-
tal vrijwilligers worden op dit 
moment geschoold om een fi-
nanciële administratie te orde-
nen en te zorgen voor een over-
zichtelijk opbergsysteem. Al-
le  vrijwilligers gaan hetzelfde 
opbergsysteem hanteren zodat 
vrijwilligers onderling gewisseld 
kunnen worden. Om bij ziekte of 
vakantie voor elkaar in te kun-
nen vallen. Een opbergsysteem 
kost u 12,50 euro. Het eenma-
lig ordenen van de administratie 
kost 10 euro en de maandelijkse 
bijdrage is 6 euro. 

Aanmelden voor uw Administra-
tieve Thuishulp kan bij SWOH, 
Lieven de Keylaan 24, telefoon 
023 5288510 bereikbaar op 
maandag t/m donderdag van 
09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag 
van 09.00 tot 13.00 uur. 
Ton van den Brink

Dichtstorten
Deze week in de rubriek 
´Dichtstorten` een gedicht van 
de Heemsteedse dichter Bart 
Jonker, uit de bundel ´Onvol-
tooid verlangen´. U kunt uw 
gedicht mailen naar: dichtstor-
ten@yahoo.com

Madeira
Oleanders,

bougainville
plantenpracht
zonnebaadt

in vol ornaat
in Funchal´s ziel

stenen straat
van geplaveid geluk

 
Langs de levada
God mag weten

welke kant
lopen wij
lachen wij
eten wij
espada

met banaan
 

geplaveid geluk
gaat

hand in hand
 

Laat
me nooit meer gaan

Heemstede - Donderdag 13 
maart is bij Casca een lezing 
door Margriet Sitskoorn in het 
kader van de Boekenweek. Zij 
geeft haar lezing over haar boek 
‘Het Maakbare Brein’. Abusieve-
lijk heeft in een eerder bericht 
als aanvangstijd 10.30 uur ge-
staan. Dit moet zijn donderdag 
13 maart om 20.00 uur in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 

Rectificatie

Aanvangstijd lezing
is anders

Aanrijding zonder briefje
Toen ik zaterdagochtend bij mijn auto kwam, vond ik hem zo als 
op deze foto is te zien. Geen briefje werd achtergelaten. Niemand 
heeft iets gezien, maar meerdere buren hebben iets gehoord. Het 
was tussen 22.15 en 22.30 uur, qua geluid een bestelbus, die hard 
reed met harde muziek aan, dan een knal en vervolgens reed de 
bestelbus weer door. Mogelijk dat iemand toch iets heeft gezien of 
een bestelbus met schade aan de voorkant rechts is opgevallen?
Annette Trompke, (reacties gaarne naar: redactie@heemsteder.nl).

INGEZONDEN
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Baklucht
Verkocht

Met enorme belangstelling en blijdschap ontving ik een brief 
van de gemeente met de daarop getaxeerde waarde van mijn 
huis. Er stonden nog wat regeltjes bij die ik niet echt begreep 
zoals milieuheffi ng, maar met het bod van ons gemeentebe-
stuur kan ik best leven. Ruim 12 % boven de waarde die vijf 
jaar geleden door een makelaar is vastgesteld. Ik overweeg 
dan ook ernstig op dit voorstel in te gaan en mijn woning voor 
die waarde aan de gemeente over te dragen. Aan mijn onder-
komen zijn echter een paar kleine gebreken die ik graag voor 
dat de overdracht offi cieel plaatsvindt onder de aandacht van 
het gemeentebestuur wil brengen. Hopelijk zullen deze man-
kementen een niet al te grote invloed hebben op het eindbod. 
Zo moet mijn schuttingdeur bij windkracht 7 of meer met een 
touwtje in zijn bewegingen worden beperkt om te voorkomen 
dat het ding in de loop van de dag ergens in West-Friesland 
wordt aangetroffen. Verder hebben mijn twee dakramen een 
lichte neiging tot lekken, zodat het verstandig lijkt de ambtena-
ren die op de bovenverdieping worden ondergebracht te voor-
zien van regenkleding. Mochten deze bezwaren verdere on-
derhandelingen in de weg staan, ben ik gaarne bereid om de 
tekortkomingen voor een redelijke prijs op orde te laten bren-
gen. Mijn voorkeur gaat hierbij uiteraard uit naar een fi nanciële 
afwikkeling in het op zijn minst donkergrijze circuit. Er zijn nog 
wel meer voordelen te noemen. Zo is de buitenboel onlangs 
geheel vakkundig van een nieuwe laag witte verf voorzien en 
is de nieuwe buitendeur afgewerkt in de clubkleur van één van 
de collegepartijen, rood. Een werkcafé zoals in het verbouwde 
Raadhuis kan ik helaas niet bieden. Daarentegen beschikt het 
nieuwe onderkomen van de gemeente over een heerlijk ligbad, 
waarin het na slopende besprekingen goed toeven is. Voor ons, 
mijn geliefde medehuiseigenaar, en ik wordt het tijd om naar 
wat anders uit te kijken. Onze meningen lopen helaas nogal 
wat uiteen. Mijn maatje heeft al geruime tijd aangegeven wel 
wat te zien in een ruim en comfortabel appartement. Maar de 
beschikbare fi nanciën wijzen meer in de richting van een ver-
edeld kippenhok. Wellicht is er in de gemeentebegroting nog 
een gaatje of niet nader te omschrijven post die het mij mo-
gelijk maakt om mijn oude dag op stand en verzorgd door te 
brengen. Ik vrees echter dat het gewoon het kippenhok wordt. 
Of nog beter, ik verkoop mijn huis gewoon niet.  
Wim Bak.

Laatste rondje voor
veegmachinist Joop Kruup

Heemstede – Als jochie van 
veertien jaar begon hij bij Open-
baren Werken in Haarlem, af-
deling bestrating. Voor zijn rug 
was het gezonder om bij de po-
litie het onderhoud in de gara-
ge te doen, maar het was alle-
maal niet erg spannend al deed 
hij dat wel vijf jaar. Als chauffeur 
bij het slachthuis reed hij drie 
jaar op de grote wagen, daar-
na probeerde hij het nog twee 
jaar bij een transportbedrijf in 
de Waardepolder, maar uitein-
delijk raakte hij zijn wilde haren 
letterlijk kwijt bij de gemeente 
Heemstede, maar nu áchter de 
wagen. Wel zwaar werk met die 

ijzeren vuilnisbakken, maar je 
kon nog eens lachen. Je kreeg 
soms een bakkie, het was ge-
zellig, mensen hadden nog tijd 
voor een praatje en tegen het 
eind van het jaar soms een fooi 
hier en daar. Dat werk is nu zo 
koud en zakelijk. Hij kwam twin-
tig jaar geleden op de veegma-
chine. Perfect werk. 

Geen werk maar liefhebberij
Hij wist zich via de mobilo-
foon altijd te melden met “hier 
de eenkoppige bemanning van 
veegmachine één!” Och, je vond 
wel eens een dooie kat of ko-
nijn onder je machine en zat 

met je veegmachine Jantje van 
het woonwagenkamp achter zijn 
vodden. Dat vond Jantje prach-
tig. Vanaf de eerste dag dat er 
een weekmarkt was, veegde 
Joop de boel weer schoon om 
vier uur na de markt. Dat was 
leuk! Er hangt altijd een apar-
te sfeer op een markt met die 
kooplui. Dat heb je ook op de 
kermis. Dan is werken geen 
werk maar liefhebberij. Vandaar 
zijn passie voor kermissen. Hij 
kent de beste in Brabant heel 
goed. Oss, Budel, en natuur-
lijk Tilburg. Hij heeft de laatste 
vijf jaar bewust niets meer aan 
zijn huis gedaan. Daar is de VUT 
goed voor. Daarbij komt het vis-
seizoen eraan dus alle vissen 
aan Het Kanaal opgepast! In de 
weekenden reed hij veel vakan-
tiebussen van Jan de Wit naar 
Oostenrijk en Spanje. Machtig 
mooi! Zoiets wil hij straks ook 
gaan doen in Heemstede. Rij-
den met ouderen. Ook machtig 
mooi? Op een personenbusje 
voor ouderen rijden als vrijwilli-
ger, dat lijkt hem wel wat. 
Donderdag 20 maart om half 
vier in de kantine van de werf 
neemt hij afscheid van zijn hui-
dige werkgever Meerlanden. 
Daarna kunnen zijn drie klein-
kinderen en zijn vrouw wat meer 
op opa Joop rekenen.
Ton van den Brink

Burgemeester Heeremans staat stil bij Vrouwendag
Heemstede -  Kids&Respect, de organisatie die 
kinderen uit basisscholen in contact brengt met 
bewoners van seniorenhuizen, heeft zaterdag 
op Wereldvrouwendag een bloemenhulde ge-
bracht ter nagedachtenis van Hannie Schaft. 
Dat gebeurde in Haarlem en Heemsteedse bur-
gemeester Marianne Heeremans was erbij.

Bij haar monument in het Kenaupark sprak de 
burgemeester over de verzetskrantjes die Hannie 

toen rondbracht in het geheim, over de persvrij-
heid. Ze eindigde met de woorden: “Meiden, maak 
later zelf je keuzes in het leven en sta zo ieder jaar 
even stil bij de internationale vrouwendag.”
Daarna deelde ‘Perskid van het jaar’ Dieuwer-
tje Kors de bloemen uit. Kids&Respect vroeg al-
le kinderen  de bloemen in ontvangst te nemen 
en die vervolgens neer te leggen bij het monu-
ment van Hannie Schaft. Het was een prachtige 
zonnige dag.
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Landelijke Open Dag van de Zorg

Maak kennis met de zorgsector
Heemstede - Zorgorganisaties 
in heel Nederland openen op 
zaterdag 15 maart aanstaande 
hun deuren voor het publiek tij-
dens de landelijke Open Dag van 
de Zorg. Ook in deze regio doen 
diverse zorginstellingen mee. 
Belangstellenden zijn van har-
te welkom. Zij krijgen een kijkje 
achter de schermen van onder 
meer het ziekenhuis, de thuis-
zorg, de ouderenzorg, de gees-
telijke gezondheidszorg en de 
gehandicaptenzorg. De instellin-
gen laten op deze dag zien wel-
ke zorg wordt aangeboden, wat 
werken in de zorg inhoudt. Daar-
naast organiseren zij rondleidin-
gen en zijn graag bereid om vra-
gen te beantwoorden. De deel-
nemende organisaties bieden 
een gevarieerd programma aan 
dat ook gericht is op toekomsti-
ge medewerkers voor de zorg. 
De zorgsector heeft een steeds 
verder oplopend tekort aan per-
soneel. Oorzaken zijn onder meer 
de vergrijzing van de bevolking 

en een toenemende zorgvraag, 
verminderde instroom in de op-
leidingen en een stijgend perso-
neelsverloop door o.a. een ver-
grijzend personeelsbestand.

Welke zorginstellingen zijn 
open?
• Stichting Sint Jacob
• Stichting SHDH
• Zonnehuisgroep
• ViVa! Zorggroep
• De Hartekamp Groep
•  Spaarne Ziekenhuis (alleen 

banenmarkt)
• Het Rode Kruis Ziekenhuis
• Nieuw Unicum
•  De Geestgronden, locatie 

Spaarnepoort 

Meer informatie
Voor meer informatie over de 
activiteiten tijdens de Open 
Dag van de Zorg in deze regio
kijkt u op www.infopuntzorg.
nl  of neemt u contact op met
Joane Hasken 06-51756957 of 
hasken@lindenhoek.nl
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Edith Piaff
Op maandag 17 maart wordt de fi lm over het 
leven van Edith Piaff vertoond: La vie en rose. 
Een ontroerende fi lm (Nederlands ondertiteld) 
vol met prachtige chansons. Entree: 4,- euro 
per persoon, incl. een consumptie. 
Zaal van Meerleven is open om 14.00 uur. Start 
van de fi lm om 14.15 uur. Betalen bij binnen-
komst in de zaal. 

Workshop Voorjaarskaarten maken
Op dinsdag 1 april (geen grap) kunt u kaarten 
maken onder leiding van Conny Nederstigt. Zij 
leert u met speciale technieken originele kaar-
ten maken met bijbehorende enveloppen.
De workshop duurt van 9.30 tot ca. 12.00 uur. 
Kosten: 7,- euro incl. materiaal en koffi e/thee. 
Opgave vóór 26 maart bij de SWOB. 

Workshop banden plakken
Wat is vervelender dan een lekke band tijdens 
een fi etstochtje en geen fi etsenmaker in de 
buurt? Op maandag 7 april komt Olaf Verhoe-
ven van Van Bakel naar de SWOB om u te le-
ren hoe u een band plakt. Ook krijgt u tips om 
veilig te fi etsen. 

De workshop start om 10.00 uur en duurt + 1 
uur. Locatie: leeszaal van de bibliotheek. Kos-
ten: 5,- euro incl. koffi e/thee. Aanmelden bij de 
SWOB is noodzakelijk. 

Klanttevredenheidsonderzoek
De SWOB organiseert dit voorjaar een klant-
tevredenheidsonderzoek.  Hiervoor ontvangen 
100 willekeurig geselecteerde cliënten van de 
SWOB een brief met vragenlijst. In de we-
ken daarop volgend bellen vrijwilligers van de 
SWOB deze mensen met het verzoek deze vra-
gen telefonisch te beantwoorden. 
Tevens houdt de SWOB onder niet-cliënten 
een naamsbekendheidsonderzoek. De gemeen-
te Bennebroek heeft hiervoor 500 willekeurige 
senioren geselecteerd. Zij ontvangen ook een 
brief met vragenlijst. Aan die geadresseerden 
wordt gevraagd of zij de vragenlijst ingevuld 
bij de SWOB of de bibliotheek willen inleveren.
Zeker met het oog op de komende fusie met de 
gemeente Bloemendaal is het van belang te we-
ten in hoeverre cliënten tevreden zijn over de 
dienstverlening van de SWOB en of niet-cliën-
ten van deze dienstverlening op de hoogte zijn. 
Als u over dit onderzoek bericht ontvangt stelt 
de SWOB het zeer op prijs als u de vragen wilt 
beantwoorden. 

In beweging met de SWOB
Duinwandelingen onder leiding van een vrijwil-
liger van max. 1 uur. Start om 10.00 uur vanaf  
’t Panneland. Graag vooraf aanmelden bij de 

SWOB. Tel. 5845300. Data: maandag 14 april en 
woensdag 14 mei. 

Voorjaarswandelingen in en rond Bennebroek,  
samen met een vrijwilliger. Lengte + 7 km. 
Start om 10.00 uur vanaf de SWOB. Data: 
woensdagen 26 maart en 23 april.

Nordic walking in de duinen samen met twee 
vrijwilligers. Duur ca. 1 uur. Start om 10.00 uur 
vanaf  ’t Panneland. Vooraf opgave bij de SWOB 
is gewenst. Data: dinsdagen 8 april en 13 mei.

Alzheimer Café Bollenstreek
Trefpunt voor mensen met dementie, hun part-
ner, familieleden en vrienden. Bijeenkomst elke 
3e dinsdag van de maand 
-18 maart: Wat betekent opname?
-15 april: Behandelbeleid van het verpleeghuis. 
Locatie: Ouderencentrum het Pluspunt, Henri 
Dunantplein 28 in Hillegom. Zaal open: 19.00 
uur. Einde avond 21.00 uur. Meer info: Stichting 
Welzijn Ouderen Hillegom. Tel. 0252-519700.           

‘Rode Kruis’-uitstapje naar Bollenvelden
Voor Bennebroekse senioren die zelf geen uit-
stapjes meer kunnen maken wordt op vrijdag 11 
april een bustochtje langs de bollenvelden ge-
maakt. Gezonde partner kan eventueel mee. In 
het busje is ook plaats voor 2 kleine rolstoe-
len. U wordt opgehaald om ca. 12.30 uur en 
bent omstreeks 17.00 uur weer thuis. Kosten 5,-
euro. Opgave bij de SWOB.

Edith Piaff

De workshop start om 10.00 uur en duurt + 1 
uur. Locatie: leeszaal van de bibliotheek. Kos-
ten: 5,- euro incl. koffi e/thee. Aanmelden bij de 
SWOB is noodzakelijk. 

Klanttevredenheidsonderzoek
De SWOB organiseert dit voorjaar een klant-
tevredenheidsonderzoek.  Hiervoor ontvangen 

Bennebroek - Met deze rubriek wil de Stich-

ting Welzijn Ouderen Bennebroek (SWOB) de 

senioren van deze gemeente informeren over 

de activiteiten en zaken die voor hen van 

belang kunnen  zijn. U vindt de SWOB aan de 

Bennebroekerlaan 3a te Bennebroek. Tel. 023-

5845300. Openingstijden: maandag t/m vrij-

dag van 9.00 tot 11.30 uur. Website: www.

welzijnouderenbennebroek.nl

Seniorennieuws BennebroekSeniorennieuws Bennebroek

Op zoek naar de sneeuwklokjes 
bij Tuincentrum Nijssen
Heemstede – Een redelijke ken-
nis van de ‘Deutsche Sprache’ 
was afgelopen vrijdagmiddag op 
het tuincentrum Peter C. Nijssen 
wel gewenst en deed het aantal 
geparkeerde auto’s met Duitse 
kentekenplaten denken aan een 
thuiswedstrijd van het team van 
Marco van Basten tegen onze 
voetballende Oosterburen. 

Maar die grote belangstelling 
voor het tuincentrum had een 
andere reden, de ‘Gartenbo-
tanischen Vereinigung’ uit Hil-
desheim had voor een toer door 
de regio op zoek naar Sneeuw-
klokjes (Galanthus) het pas ver-

bouwde bloemenparadijs van 
Nijssen als verzamelpunt ge-
kozen. Een verstandige keuze 
bleek achteraf, Gert-Pieter en 
Ineke Nijssen hadden gezorgd 
voor een uitgebreide verzame-
ling van de door de tuinfanaten 
gezochte plantjes en smakelijk 
belegde broodjes. De leden van 
de botanische vereniging ko-
men uit vele landen in Europa, 
Duitsland, Frankrijk, België en 
uiteraard onze eigen nog groe-
ne polderlandje. Bij een kop kof-
fi e spraken de circa 30 bezoe-
kers het programma voor de ko-
mende dagen. Een bezoek aan 
Woestduin, Leyduin en niet te 

vergeten ons eigen Groenen-
daalse bos.  En dat allemaal op 
zoek naar het Sneeuwklokje. 
“Maar niet alleen dat. Onze be-
langstelling gaat natuurlijk ver-
der dan die ene bloem. En deze 
omgeving biedt met zijn groene 
gebieden veel moois om te be-
kijken. En natuurlijk staat ‘De 
Keukenhof’ ook op ons pro-
gramma”, liet één van de deel-
nemers na een hap van een 
broodje en een slok koffi e we-
ten. Alle tuintechneuten waren 
vol lof over de inrichting en spe-
cialisatie van Tuincentrum Peter 
C. Nijssen. Na nog geruime tijd 
bij de verzameling Galanthus 
te hebben doorgebracht, waar-
van er uiteindelijk  vele in de 
achterbakken van de auto’s te-
recht kwamen vetrok het gezel-
schap voor een intensieve toer 
door gebieden waar vele inwo-
ners van deze regio nog nooit 
zijn geweest.

Ook de binnenkas trok met zijn 
vele kleurige planten de aan-
dacht van de tuinliefhebbers.

Buitenlandse aandacht voor de 
Sneeuwklokje van Tuincentrum 

Peter C. Nijssen.
 

Sint Jacob wil dichtbij zijn...
Heemstede - Deze week wordt aan ouderen in de wijken rondom de  
acht locaties van Stichting Sint Jacob een speciaal voor hen gemaak-
te krant  ‘Jacob in de Wijk’ uitgebracht. Het is één van de manieren, 
waarop Sint Jacob  opvallend dichtbij wil zijn voor met name ouderen. 
Hoe, dat wordt uitgebreid beschreven in de krant: bijvoorbeeld door 
het realiseren van meer aangepaste en kleinschalige  huisvesting, 
door de restaurants in de locaties open te stellen voor  wijkbewoners, 
door advies en hulp bij gezondheids-problemen, door het  aanbieden 
van cursussen, dienstverlening, reizen en ontspannings-activiteiten in 
de locaties. Jacob in de Wijk verschijnt eenmaal  per kwartaal.

Knutselclub Casca: Paaskrans
Heemstede - Het is al bijna Pasen, gaat u ook paaseieren zoeken 
met de kinderen? Of misschien gezellig aan het Paasontbijt? Op 
woensdag 19 maart gaan de kinderen bij de knutselclub van Casca 
een mooie paaskrans maken versierd met eitjes, een kip en kuiken-
tjes. Dat staat mooi op de tafel! Elke woensdag kunnen kinderen 
van 5 tot 10 jaar lekker knutselen bij Casca in het Honk, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. De wekelijkse knutselmiddagen zijn van 13.30 
– 15.15 uur. Kosten deze keer: 4,- euro. De kinderen s.v.p. vooraf 
aanmelden: 023-548 38 28 - keuze 1.



2007
Heemstede

BurgerJAARVERSLAG

I

2 5 8 9H E E M S T E D E  &
B U R G E R PA R T I C I PAT I E

H E E M S T E D E  &
D I E N S T V E R L E N I N G

H E E M S T E D E  &
BEZWAREN EN KLACHTEN

H E E M S T E D E  &
V E I L I G H E I D

Bij gemeentelijke vraagstukken 

overleggen wij eerst met de 

inwoners voordat we een besluit 

nemen...

Lees verder op pagina ............ 2
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hulp bij het huishouden aanvragen. 

Voor uiteenlopende diensten 

komt u bij de gemeente langs...
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Soms bent u het niet eens 

met onze plannen. Of u voelt 

zich niet correct behandeld. 

Wij horen het graag...
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Op verschillende vlakken werken 

we aan de veiligheid en leef-

baarheid. Daarbij zijn vier 

'GOA's' actief...

Lees verder op pagina ............ 9

democratie is het belangrijk dat u uw 

bestuurders kunt volgen in hun doen en 

laten. Maar ook zonder deze wettelijke 

verplichting laten wij u graag weten 

waarmee wij bezig zijn. 

Omdat wij trots zijn op het werk dat we 

doen. En graag laten zien dat wij werk 

maken van ons mooie Heemstede. 

In mei 2007 werd ik geïnstalleerd als uw 

nieuwe burgemeester. Mijn voorgang-

ster Tine van der Stroom nam, na zes 

jaar waarin zij zich met hart en ziel heeft 

ingezet,  in maart 2007 afscheid. In 

de tussenliggende periode nam 

wethouder Pieter van de Stadt als loco-

burgemeester de honneurs met verve 

waar. Tijdens mijn inwerkperiode heb 

ik met veel Heem stedenaren van 

gedachten gewisseld. En hierdoor veel 

geleerd over wat u belangrijk vindt voor 

Heemstede. Als gemeentebestuur 

streven wij naar een gemeente met 

verantwoordelijke burgers die samen 

met ons werken aan een blijvend leef-

baar en aantrekkelijk Heemstede: 

schoon, heel en veilig. 

Daarom willen wij u actief betrekken bij 

het ontwikkelen van gemeentelijk beleid. 

En dat doen we op veel verschillende 

manieren. Bijvoorbeeld via het leefbaar-

heidsproject waarbij we samen met u 

acties bedenken om uw woonomgeving 

verder te verbeteren. Maar ook via ons 

internetpanel vragen we uw mening, 

zoals recent over fietsknelpunten in 

Heemstede. En na een eerste onder-

zoek in 2006 doen we vanaf 2008 jaar-

lijks mee aan het onderzoek ‘De staat 

van de gemeente’ waarin we u vragen 

om rapportcijfers te geven voor onze 

dienstverlening. Zodat we ons kunnen 

blijven verbeteren.

Net als voorgaande jaren hebben we het 

burgerjaarverslag als bijlage in De 

Heemsteder opgenomen. Hierdoor valt 

het verslag bij iedereen op de deurmat. 

De opzet is zoals u gewend bent: 

compact en makkelijk leesbaar. Voor 

achtergrondinformatie en tabellen met 

feiten en cijfers verwijs ik u naar onze 

website www.heemstede.nl. 

Ik ben benieuwd naar uw mening over 

dit burgerjaarverslag. Want met uw op-

merkingen kan het verslag steeds beter 

worden. Heeft u vragen of opmerkin-

gen? Aarzel niet en neem contact met 

mij op!

Marianne Heeremans

mheeremans@heemstede.nl

Beste inwoner

Ik hoop van harte dat u van plan bent 

het burgerjaarverslag over 2007 te gaan 

lezen. 

Want als burger van Heemstede is het 

belangrijk dat u weet hoe uw gemeente 

functioneert.

U komt ons namelijk op allerlei manieren 

tegen. Bijvoorbeeld wanneer u uw rijbewijs 

wilt verlengen. Of als u een informatie-

bijeenkomst over nieuwe plannen voor 

uw woonwijk bezoekt. Maar ook als de 

stoep voor uw deur is verzakt meldt u 

dat bij ons speciale meldpunt. En als u 

het niet eens bent met een beslissing 

van de gemeente dan tekent u daar-

tegen bezwaar aan. 

Dit burgerjaarverslag geeft u informatie 

over de wijze waarop wij deze contacten 

met u afhandelen. Hoe wij u betrekken 

bij gemeentelijke vraagstukken. Wat de 

kwaliteit van onze dienstverlening is en 

hoe het met de veiligheid in uw woonwijk 

is gesteld. En hoe wij omgaan met inge-

diende klachten en bezwaren.

Het is een wettelijke verplichting om op 

deze manier verantwoording aan u af te 

leggen. En dat is goed, want in een 
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Burgerparticipatie
Soms neemt de gemeente een besluit 

waarvan u iets merkt in uw wijk. 

Bijvoorbeeld het opknappen van een 

plantsoen in uw straat of het vernieuwen 

van de riolering. En soms nemen we 

een besluit waar alle inwoners iets van 

merken. Zoals het plan om de 

Binnenweg opnieuw in te richten. Voor 

de meeste besluiten geldt dat deze tot 

stand komen nadat met de inwoners 

overleg heeft plaatsgevonden. Want wij 

willen plannen maken die voor u logisch 

zijn en waar u iets aan heeft. Een vaak 

gehoorde klacht is dat de overheid bur-

gers te laat betrekt bij de planvorming. 

Daarom maken we in Heemstede voor 

belangrijke onderwerpen gebruik van 

‘startnotities’. Hierin vragen we in een 

vroeg stadium, nog voordat een ge-

meentelijk plan concreet wordt, uw 

mening. Toch kan het zijn dat wij een 

besluit nemen waar u het niet mee eens 

bent. Vaak gaat dat over onderwerpen 

die zich in uw directe woonomgeving 

afspelen. Dat is het dilemma dat zo ken-

merkend is voor het besturen van een 

gemeente: er zijn altijd tegenstrijdige 

belangen. Daarom is het belangrijk dat 

wij duidelijk aan u kunnen uitleggen 

waar, wanneer en waarom het gemeen-

schappelijke belang boven het indivi-

duele belang gaat. 

Wisseling van de wacht 
Terugblik

op

2007

Binnenweg
Dat geldt ook voor de herinrichting van de 

Binnenweg. We willen ons belangrijkste 

winkelgebied een flinke kwaliteitsimpuls 

geven. Maar ook hier heeft iedereen zijn 

eigen belang. Omwonenden willen zo 

weinig mogelijk overlast, winkeliers hun 

economische positie versterken en 

inwoners willen vooral plezierig en veilig 

hun inkopen doen. Daarom hebben we 

voor een intensief afstemmingstraject 

gekozen. We hebben samen met een 

onafhankelijke klankbordgroep, die een 

brede groep belangenorganisaties en 

burgers vertegenwoordigt, een startnotitie 

opgesteld. Hierin zijn uitgangspunten voor 

onder andere de uitstraling en de 

inrichting opgenomen. Vervolgens heb-

ben we alle inwoners persoonlijk per brief 

uitgenodigd voor een informatiebijeen-

komst op 6 maart 2007. En hebben we 

iedereen gevraagd om te reageren op de 

startnotitie. Ruim 200 mensen bezochten 

de informatiebijeenkomst en meer dan 

100 inspraakreacties kwamen bij ons 

binnen. Onder andere op basis van deze 

reacties heeft de gemeenteraad gekozen 

voor een hoogwaardige uitstraling van de 

Binnenweg. De auto wordt gehandhaafd, 

maar doet een duidelijke stap terug ten 

gunste van voetgangers en fietsers. We 

kiezen voor eenrichtingsverkeer voor 

auto’s (van zuid naar noord). De hier boven 

geschetste aanpak heeft eraan bij-

ge dragen dat er draagvlak is voor de 

uitgangspunten voor de herinrichting. In 

mei 2007 werd de startnotitie door de 

gemeenteraad vastgesteld. En op dit 

moment wordt de volgende stap in het 

proces gezet: het opstellen van een 

concreet inrichtingsplan. Wij willen in 2009 

met de werkzaamheden starten zodat u 

begin 2010 kunt winkelen op een prachtige 

Binnenweg. 

Inrichtingsplan Zandvoortselaan 
Om de nieuwe wijk Vogelpark op een 

goede en veilige wijze aan te sluiten op 

de Zandvoortselaan, worden er verschil-

lende aanpassingen doorgevoerd. Er 

wordt bijvoorbeeld een voorrangsplein 

gerealiseerd. Dit is een uitgerekte 

rotonde, met het grote verschil dat op 

het voorrangsplein het verkeer op de 

Zandvoortselaan voorrang blijft houden 

op het verkeer uit de zijwegen. 

Om de verkeersafwikkeling, ook na de 

bouw van Vogelpark, op minimaal het-

zelfde niveau te houden, wordt ook 

de verkeersafwikkeling op het kruis-

punt Zandvoortselaan-Leidsevaartweg 

gewijzigd. 

Omdat de Zandvoortselaan een belang-

rijke fietsroute richting kust is, krijgt ook 

het fietsverkeer aandacht: de noordelijke 

ventweg tussen de Leidsevaartweg en 

de Stormvogelweg wordt als fietsstraat 

ingericht. En het aantal plaatsen bij het 

station waar u gratis een fiets kunt 

stallen, wordt uitgebreid tot ruim 750 

plaatsen. De auto’s van treinreizigers en 

van bezoekers van de winkels parkeren 

vooral op het nieuw ingerichte Roemer 

Visscherplein. De ruimte voor het station 

wordt als stationsplein ingericht. Om de 

Zandvoortselaan een groenere uitstraling 

te geven worden er bovendien nieuwe 

bomen in de middenberm geplant.

Op 24 april 2007 heeft het college van 

B&W het herinrichtingsplan vastgesteld. 

Hierbij zijn alle inspraakreacties betrok-

ken. Deze reacties hebben geleid tot 

enkele wijzigingen in het plan, namelijk:

• het verplaatsen van de kiosk op het 

plein voor het station;

• het aanpassen van de bocht 

Zandvoortselaan-Leidsevaartweg-zuid 

en het opheffen van de midden geleider 

in de Leidsevaartweg-zuid;

• het met ontheffing mogelijk maken 

voor hoog vrachtverkeer om vanaf de 

Zandvoortselaan toch linksaf te slaan 

naar de Leidsevaartweg-zuid.

In februari 2008 zijn we gestart met de 

uitvoering. We proberen zoveel mogelijk 

om overlast voor het verkeer en om-

wonenden te beperken. Helaas kunnen 

we dit niet geheel voorkomen. Wel 

zullen we waarborgen dat het verkeer 

op de Zandvoortselaan in de beide 

richtingen altijd van minimaal één rij-

strook gebruik kan maken. 

Onder grote belangstelling nam Tine van 

der Stroom in maart afscheid als burge-

meester van Heemstede. In april werd zij 

opgevolgd door Marianne Heeremans. 

Eveneens in maart stapte wethouder 

Nera Otsen (PvdA) na vijf jaar op. 

Aanleiding voor haar vertrek  was het on-

derzoek van de rekenkamercommisie 

naar het functioneren van Optisport. Dit 

bedrijf beheert en exploiteert namens de 

gemeente de gemeentelijke sport-

accomodaties. Sjaak Struijf (PvdA) volgde 

Nera Otsen eind april op als wethouder. 

Hij was sinds 2002 gemeenteraadslid.

B U R G E R J A A R V E R S L A G  2 0 0 7
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Inrichtingsplan Vogelpark

Bestemmingsplan Landgoederen en 
groene gebieden afgerond 

Ter hoogte van de voormalige vestiging 

van Intratuin bij het station Heemstede-

Aerdenhout, wordt de nieuwe woonwijk 

“Vogelpark” met 288 woningen ge-

bouwd. Het plan voor de inrichting van 

de wijk is in 2007 definitief vastgesteld. 

Inmiddels is met de bouw van de woon-

wijk begonnen. Naar aanleiding van de 

inspraakperiode en de inloopavond op 

19 april 2007 zijn er ca. 50 reacties op 

het inrichtingsplan binnengekomen. 

Hiervan betroffen 36 het verzoek om 

door het aanleggen van een brug een 

vaarverbinding mogelijk te maken tus-

sen het water van het Vogelpark en het 

water van de Houtvaart, zodat er een 

doorvaart ontstaat naar de Leidsevaart. 

Helaas konden wij niet tegemoet komen 

aan deze wens. Een afvalwaterleiding 

van het hoogheemraadschap maakt het 

realiseren van zo’n vaarverbinding na-

melijk erg moeilijk. Ook moet de brug 

over het fiets- en voetpad geschikt zijn 

voor brandweerauto’s, wat erg kostbaar 

is. Bovendien is een verdere doorvaart 

naar de Leidsevaart beperkt; enerzijds 

vanwege een zogenaamde ‘duiker’ (een 

soort verbindingsbuis) onder de 

Zandvoortselaan en anderzijds vanwege 

een gemaal in de Houtvaart. Naar aan-

leiding van de inspraakreacties zijn er 

wel wijzigingen doorgevoerd voor de 

speelplaats aan de zuidwestzijde van 

het Vogelpark, de beplanting langs de 

Houtvaart en de bomen bij de bestaande 

woningen langs de Schollevaarlaan.

Heemstede bestaat voor ongeveer de 

helft uit landgoederen en groene gebie-

den. Dit groene karakter is een veel ge-

prezen en gewaardeerde kwaliteit van 

de gemeente. Om de landgoederen en 

groene gebieden te beschermen tegen 

ongewenste bebouwing, is op 29 maart 

2007 unaniem door de gemeenteraad 

een nieuw bestemmingsplan vastge-

steld. Dit plan is inmiddels ook door de 

provincie goedgekeurd.

Manpadslaangebied 
Een belangrijk onderwerp hierbinnen is 

de inrichting van het Manpadslaangebied. 

Hiervoor wordt een apart bestemmings-

plan opgesteld, waarvoor begin 2008 

een startnotitie is opgesteld met alge-

mene uitgangspunten. Het Manpads-

laangebied wordt voor een klein gedeel-

te bewoond en voor de rest bebouwd als 

tuinbouwgebied. De gemeente wil dat 

de ideeën voor de inrichting van het 

gebied komen van de direct betrokkenen 

in het gebied. Daarom hebben wij, onder 

begeleiding van een onafhankelijke 

voorzitter, in 2005 een werkgroep inge-

steld. Deze werkgroep (bestaande uit 

bewoners, volkstuinbezitters, projectont-

wikkelaars, omwonenden en andere 

belanghebbenden) heeft in 2006 een 

lijst met wensen en randvoorwaarden 

voor de inrichting van het gebied opge-

steld. Iedereen vindt dat het gebied open 

en groen moet blijven. De gemeente-

raad heeft dit uitgangspunt verder aan-

gescherpt door in 2007 het Manpads-

laangebied te bestemmen voor ‘natuur 

met recreatief medegebruik zonder ver-

dere bebouwing’. In samenspraak met 

de provincie Noord-Holland en de Dienst 

Landelijk Gebied zoeken we op dit 

moment naar financiële middelen om

 

het Manpadslaangebied in te richten als 

natuur- en recreatiegebied. Er is goede 

hoop dat dit gaat lukken. Wordt vervolgd 

in 2008.
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Herinrichting César 
Francklaan/Händellaan

Spreekrecht veranderd

Het terrein rondom het Spaarne Zieken-

huis ondergaat een ingrijpende verande-

ring. Een deel van het ziekenhuis is ver-

bouwd tot dagziekenhuis en de rest is 

gesloopt. 

Op het omliggende terrein - dat als park 

wordt ingericht -worden in de periode 

2008-2010 139 woningen gebouwd. 

Deze zijn verdeeld over drie apparte-

mentengebouwen en 41 villa’s. 

Daarnaast worden de César Francklaan 

en de Händellaan opnieuw ingericht, 

met meer groen en minder asfalt. 

Hierdoor krijgt het gebied rondom het 

Spaarneziekenhuis een groenere uit-

straling. Belanghebbenden konden tot 

en met 18 juli 2007 hun mening over het 

herinrichtingsplan voor de César Franck-

laan/Händellaan geven. 

Op maandag 18 juni werd er een inloop-

avond georganiseerd waar een toelich-

ting op het plan werd gegeven. 

Voor deze avond werden ongeveer 600 

huishoudens uitgenodigd waarvan on-

geveer 80 personen de avond hebben 

bezocht. 

In totaal zijn er 10 inspraakreacties ge-

weest die echter niet geleid hebben tot 

aanpassing van het plan. 

Na een zorgvuldige afweging van de in-

spraakreacties kwam het college van 

B&W tot de conclusie dat het belang van 

de herinrichting zwaarder woog dan het 

belang zoals in de zienswijzen naar 

voren gebracht. 

Speelvisie
Wij vinden het belangrijk dat er in 

Heemstede voldoende speelruimte en 

speelvoorzieningen zijn voor kinderen en 

jongeren. Om inzicht te krijgen in de ‘speel-

behoefte’ heeft de gemeente in 2006 de 

‘Speelvisie’ opgesteld. Per wijk is gekeken 

naar het aantal kinderen dat er woont en 

naar de aanwezige speelruimte. Hiernaast 

zijn de aanwezige speelplaatsen en toe-

stellen beoordeeld op speeluitdaging en 

veiligheid. Nu duidelijk is waar de speel-

voorzieningen het meest gewenst zijn, 

wordt in de periode 2006-2010 met wijkbe-

woners (en scholen en woningbouwvereni-

gingen) bepaald hoe de speelplekken con-

creet moeten worden ingericht. In 2007 is 

samen met de bewoners van de volgende 

wijken een inrichtingsvoorstel gemaakt:

- Constantijn Huijgenslaan: schommel en 

skate-element als aanvulling op de be-

staande speelvoorzieningen;

- Grevelingen/ Haringvlietplantsoen: aan-

leg van kunstgras en groenrenovatie;

- Roosje Voslaan: aanleg van een voet bal-

kooi en groenrenovatie;

- Ir. Lelylaan/ Slotlaan: vervanging en aan-

vulling van speeltoestellen en groen -

renovatie;

- Van den Eijndekade: de jongerenont-

moetingsplaats (JOP) is verplaatst 

naar de hoek Nijverheidsweg/Cruquius-

weg;

- Voorweg: vervanging speeltoestel;

- Res Novaplein: herinrichting speellocatie 

en introductie van ‘natuurlijk spelen’.

De gemeenteraad vergadert iedere 

maand op de laatste donderdag en neemt 

dan besluiten over allerlei vraagstukken 

binnen de gemeente. Deze besluiten wor-

den voorbereid in raadscommissies, 

waarin leden van de gemeenteraad zitting 

hebben. Vergaderingen van de commis-

sies zijn bedoeld voor het vergaren van 

informatie en het uitwisselen van opvat-

tingen. Uw inbreng is dus juist hier van 

wezenlijk belang. Om uw mening te ge-

ven en invloed uit te oefenen kunt u voor 

een vergadering ‘inspreken’. Dit is het 

spreekrecht. De gemeenteraad besloot in 

oktober 2007 om de werkwijze van de 

commissies en raad te veranderen. Dit 

had ook gevolgen voor het spreekrecht. 

Het spreekrecht in de commissies is uit-

gebreid zodat er meer ruimte is voor 

insprekers. Voorheen werd de totale in-

spreektijd beperkt tot 30 minuten per ver-

gadering, ongeacht het aantal sprekers. 

Vanaf nu wordt bij veel aanmeldingen van 

insprekers extra tijd gereserveerd. Het 

kan gebeuren dat een extra avond voor 

het inspreken wordt ingeroosterd. Tevens 

wordt het spreekrecht interactiever door-

dat er nu discussie tussen inspreker en 

commissieleden mogelijk is. Overigens is 

het altijd mogelijk om ook tijdens fractie-

vergaderingen (de vergaderingen van de 

politieke partijen) uw mening te geven. 

Ook hier kunt u invloed uitoefenen op de 

besluitvorming. Het spreekrecht voor de 

raad is afgeschaft. Inspreken heeft hier 

namelijk weinig toegevoegde waarde om-

dat de opiniërende fase (tijdens commis-

sievergaderingen en fractievergaderingen)  

al achter de rug is. Voor insprekers was 

dit dan vaak teleurstellend. Uiteraard kunt 

u nog steeds de raadsvergaderingen 

bezoeken. Alle vergaderingen zijn open-

baar. Wilt u zich aanmelden om in te spre-

ken bij een commissievergadering? 

Dit kan dagelijks bij de raadsgriffie 

van Heemstede via e-mail:

raadsgriffier@heemstede.nl of telefoon: 

548 56 46 / 548 56 37.

Nieuwe overlegvormen
We zoeken continu naar nieuwe manieren om met u van gedachten te wisselen. In 2007 

deden we dat bijvoorbeeld voor het project ‘Samenwerken aan veiligheid en leefbaarheid’. 

Hierbinnen bedenken we samen met buurtbewoners acties om hun woonomgeving verder 

te verbeteren. Als proef hebben we buurtbewoners via een nieuwe discussiemethode van 

Synmind via internet met elkaar laten discussiëren. Men kon op elkaar reageren aan de 

hand van verschillende thema’s zoals ‘de veilige wijk’, ‘wonen en samenleven in de wijk’ en 

‘verkeer in de wijk’. Door deze proef hebben we nieuwe inzichten opgedaan over hoe we u 

kunnen betrekken bij de projecten in Heemstede.In het katern Veiligheid leest u meer 

over het project Samenwerken aan veiligheid.
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Het burgerinitiatief: doe een 
voorstel aan de gemeenteraad

Onderwerp Datum Voor wie Vorm

Bergbezinkbassin Van 
Merlenlaan/Wasserij 
Annalaan

24 januari 2007 Omwonenden Inloopavond

Samenwerken 
aan veiligheid en 
leefbaarheid

31 januari 2007 Bewoners 
Schilderswijk

Wijkbijeenkomst

Samenwerken 
aan veiligheid en 
leefbaarheid

21 februari 2007 Bewoners 
Componistenwijk, 
Hageveld e.o.

Wijkbijeenkomst

Herinrichting 
Binnenweg

6 maart 2007 Inwoners Heemstede Informatiebijeenkomst

Herinrichting 
Zandvoortselaan

19 maart 2007 Inwoners Heemstede Inloopavond

Splitsing woningen 
Joh. Vermeerstraat

3 april 2007 Op uitnodiging alleen 
voor bewoners

Informatieavond

Inrichtingsplan 
Vogelpark

19 april 2007 Inwoners Heemstede Inloopavond

Herinrichting César 
Francklaan/
Händellaan

18 juni 2007 Inwoners Heemstede Inloopavond

Voormalige zusterflat 
Johan Wagenaarlaan

5 september 2007 Inwoners Heemstede Inloopavond

Fiets/voetpad Van 
Merlenlaan

19 september 2007 Inwoners Heemstede Inloopavond

Nieuwbouwplannen 
Crayenesterschool

31 oktober 2007 Omwonenden Inloopavond
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Het gemeentebestuur wil inwoners 

betrekken bij de problemen en oplos-

singen in Heemstede. Om dit te stimu-

leren heeft de gemeenteraad eind 2007 

besloten het burgerinitiatief mogelijk te 

maken. Het burgerinitiatief geeft aan 

inwoners de mogelijkheid om een voor-

stel te doen aan de gemeenteraad. Als 

het voorstel wordt aangenomen, moet 

het door de gemeente uitgevoerd 

worden. Dit kan bijvoorbeeld een voor-

stel zijn voor het oplossen van een on-

veilige verkeerssituatie. Of een voorstel 

om een speelplek te realiseren. Iedereen 

die stemrecht heeft voor de lokale ver-

kiezingen in Heemstede én jongeren 

van 16 en 17 jaar kunnen meedoen aan 

het burgerinitiatief. Voor elk voorstel aan 

de gemeenteraad zijn minimaal 125 

ondersteunende handtekeningen nodig.

Inspraak

Op verschillende vaste momenten kon u in 2007 uw mening geven over de plannen 

van de gemeente. Bijvoorbeeld tijdens inspraakperiodes en tijdens de raads- en 

commissie vergaderingen (zie hiervoor het griffiejaarverslag op www.heemstede.nl). 

Hieronder voorbeelden van inspraak bijeenkomsten die we vorig jaar hebben 

georganiseerd.

Dienstverlening 
U baseert uw mening over de gemeente 

vooral op de kwaliteit van onze dienst-

verlening. Die paar keer per jaar dat u voor 

één van de ruim 200 gemeentelijke 

producten komt – het verlengen van uw 

paspoort, de aanvraag van een bouw-

vergunning of een parkeerkaart – zijn vaak 

de enige contacten die u met ons heeft. En 

dus beeldbepalend. Op deze momenten 

willen wij natuurlijk goed voor de dag 

komen. Gelukkig bent u over onze dienst-

verlening over het algemeen tevreden. Dat 

blijkt niet alleen uit onderzoek, maar ook uit 

de dagelijkse contacten tussen u en onze 

publieksafdelingen. Maar het kan natuur-

lijk altijd beter. En daar zijn we ambitieus 

in. Daarom willen we in 2008 onze dienst-

verlening nog beter op uw wensen afstem-

men. Hoe wij u het afgelopen jaar van 

dienst waren, leest u in dit hoofdstuk.

Huwelijken, paspoorten en andere burgerzaken
In 2007 werd er minder getrouwd in 

Heemstede: 218 keer (2006: 254). Twee 

paren trouwden op zondag. Het Oude Slot 

was weer populair als alternatieve locatie: 

62 bruidsparen wisten de weg te vinden 

naar deze mooie trouwlocatie.

Het aantal kosteloze huwelijken steeg in 

2007 opnieuw. Hoe meer mensen gebruik 

maken van deze vorm van huwelijksvol-

trekking, hoe moeilijker het wordt dit nog 

kostendekkend te houden. De huwelijks-

leges (tarieven) zouden dan onevenredig 

hoog worden. Daarom is vorig jaar beslo-

ten dat alleen inwoners van Heemstede 

nog op deze manier kunnen trouwen.

Verder registreerde de afdeling Burger-

zaken vorig jaar 219 geboorten, 311 over-

lijdens, 1.595 mensen vertrokken uit 

Heemstede en 1.691 vestigden zich hier. 

Het aantal inwoners op 1 januari 2008 was 

25.601. 

Pasfoto
Sinds in oktober 2006 het nieuwe model 

paspoort werd ingevoerd, worden ook 

strengere eisen aan de pasfoto gesteld. In 

het begin leidde dit tot veel afwijzingen en 

langere wachttijden. Inmiddels voldoen de 

meeste foto’s aan de nieuwe norm. 

Als extra service is in 2007 een pasfoto-

automaat geplaatst in de hal van het 

gemeentehuis.

Burgerservicenummer
Op 26 november 2007 trad het burger-

servicenummer (BSN) in werking, dat door 

de afdeling Burgerzaken van de gemeente 

uitgegeven wordt. Het BSN vervangt het 

sofi-nummer. Het voordeel van het BSN is 

dat u met dit nummer bij elk loket van de 

overheid terecht kunt. Dankzij het 

BSN kunnen overheidsorganisaties 

bestaande gegevensuitwisselingen een-

voudiger uitvoeren. En het draagt bij aan 

de bestrijding van identiteitsfraude. De 

omzetting van het sofi-nummer leidde in 

een enkel geval tot een ander burger-

servicenummer. De betreffende klanten 

hebben kosteloos vervangende docu-

menten met het nieuwe nummer 

gekregen.

E
Tegemoetkoming verhuis- 
en herinrichtingskosten 
voor 65+
Eind 2007 besloot de gemeenteraad van Heemstede om ouderen tegemoet te 

komen in de verhuis- en herinrichtingskosten om zo de doorstroming in sociale 

huurwoningen te bevorderen.  

De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt maximaal € 2.270. De tegemoet-

koming wordt verstrekt aan inwoners van Heemstede van 65 jaar en ouder die na 

1 november 2007 verhuizen van een huurwoning (geen ouderenwoning) naar een 

voor ouderen geschikte huurwoning. Dit moet zijn binnen de regio Zuid -

Kennemerland (Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede/

Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort). De huurprijs van de woning die wordt 

verlaten, mag niet meer bedragen dan € 621,78. Een aantal Heemstedenaren 

profiteerde inmiddels van deze regeling.

Terugblik
op

2007
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Balie 
In onze tijdelijke huisvesting aan de 

Havenstraat was het af en toe wat 

behelpen als u voor een product of 

dienst langskwam aan de balie. Niet alle 

publieks afdelingen bevonden zich op de 

begane grond. Eind maart betrekken we 

het verbouwde raadhuis. Alle publieks-

afdelingen werken dan samen in de cen-

trale publiekshal zodat u voor alle produc-

ten en diensten terecht kunt op de begane 

grond. Ook Loket Heemstede, voor al 

uw vragen op het gebied van wonen, 

zorg en welzijn, wordt hier gevestigd in 

plaats van aan de Blekers vaartweg.

Post/e-mail
Wij willen aan ons verstuurde ver zoeken/vragen steeds zo snel en efficiënt mogelijk 

afhandelen. U krijgt altijd direct van ons een ont vangstbevestiging. Afhankelijk van de 

complexiteit beantwoorden wij uw brieven en e-mails vervolgens meestal binnen 2 tot 

4 weken. Uiteraard krijgt u voor informatieaanvragen of eenvoudige vragen vaak dezelfde 

dag nog, maar in ieder geval binnen een week, een reactie van ons. Voor zaken als het 

aanvragen van een vergunning, subsidie of een monumentstatus geldt een vergunning-

aanvraag of een ingediend bezwaarschrift geldt een wettelijke (en langere) termijn.

In de digitale versie van het burgerjaarverslag op www.heemstede.nl leest u meer over 

de post- en mailafhandeling in 2007.

Telefoon
Ook als u ons belt is ons doel u zo snel mogelijk correct en vriendelijk te woord te staan. 

In 2008 zullen we onze telefonische bereikbaarheid verder ver beteren. We gaan als 

norm stellen dat de telefoon na maximaal drie keer overgaan wordt opgenomen. En 

we gaan meten of we deze doelstelling ook daadwerkelijk halen. Wij willen uw vragen 

graag direct beantwoorden, zonder dat we u daarvoor moeten doorverbinden naar 

verschillende afdelingen. Ook streven we naar één centraal telefoonnummer voor al 

uw contacten met de gemeente.

Internet
Het bezoek aan onze website neemt jaarlijks toe. Bij de lancering in 2003 bezochten 

gemiddeld 3.800 mensen per maand de site. Eind 2007 waren dat ruim 8.000 bezoekers 

per maand.

De website scoorde hoog op de officiële ranglijst van Advies.Overheid.nl. Op deze 

ranglijst worden gemeenten onderling vergeleken met betrekking tot het aanbod van 

informatie en online producten. Vergeleken met gemeenten van gelijke grootte (25.000 - 

50.000 inwoners) nam Heemstede in 2007 een top-5 positie in.

HeemstedeMail
Een gewaardeerde nieuwsservice is de gratis online nieuwsbrief HeemstedeMail. 

Hierbij worden abonnees op basis van een persoonlijk interesseprofiel automatisch 

per e-mail geattendeerd op nieuws over Heemstede. Op het moment dat er een nieuw 

bericht op de website geplaatst wordt dat overeenkomt met het interesseprofiel van een 

abonnee, wordt een online nieuwsbrief verstuurd. Vanuit de nieuwsbrief wordt ‘door-

gelinkt’ naar de website. Hierdoor worden abonnees continu op de hoogte gehouden 

over onderwerpen waarin zij geïnteresseerd zijn. En worden zij op een laagdrempelige 

manier betrokken bij het gemeentelijke beleid. Eind 2007 telde HeemstedeMail ongeveer 

1.000 abonnees.

Elektronische dienstverlening
Op de website is een digitaal loket beschikbaar waar u online producten en diensten 

van de gemeente kunt afnemen. U kunt bijvoorbeeld een uittreksel uit de gemeentelijke 

basis-administratie (bevolkingsregister) online bestellen en afrekenen. Heemstede was 

een van de eerste gemeenten in Nederland die het vaststellen van uw identiteit via 

DigiD introduceerde (net zoals voor uw belastingaangifte bij de Belastingdienst). 

Hetzelfde geldt voor de online betaaldienst iDEAL, waarmee u vertrouwd, veilig en 

gemakke lijk uw online aan kopen kunt afrekenen (via ABN AMRO, Fortis, Postbank, 

Rabobank en SNS Bank).

Overigens kunt u ook per creditcard betalen. Het adviesbureau Ernst & Young voert 

jaarlijks een onderzoek uit naar de kwaliteit van de digitale dienstverlening onder de 

493 Nederlandse gemeenten met een website. Uit het rapport Benchmark Digitale 

Dienst verlening 2007 van Ernst & Young blijkt dat het digitale loket van de gemeente met 

een 10e positie hoog scoort. Ook de reactietijd voor per e-mail gestelde vragen is goed. 

Naar alle gemeenten werd per e-mail een vraag verstuurd om de reactietijd te meten.

De gemeente Heemstede gaf de volgende dag een antwoord op de gestelde vraag. 

Begin 2008 wordt hetdigitale loket verder uitgebreid met nieuwe producten die volledig 

online afgehandeld kunnen worden (kap vergunning, uittreksels burgerlijke stand e.d.). 

Een gemeentelijk samenwerkingsverband is opgericht om in gezamenlijkheid elek tro-

nische diensten te ontwikkelen tegen lagere kosten en in een hoger tempo.

Bibliotheek bundelt 
krachten met Haarlem
De afgelopen jaren ging de gemeente 

op verschillende onderdelen samenwer-

kingsverbanden aan met omliggende 

gemeenten. Doel van de samenwerking 

is: het handhaven of waar mogelijk het 

verbeteren van de kwaliteit van onze 

dienstverlening. Het liefst tegen lagere 

kosten. Voorbeelden zijn de Inter-

gemeentelijke Afdeling Sociale Zaken in 

Heemstede en Gemeentebelastingen 

Kennemerland Zuid in Bloemendaal.

In december 2007 besloot de gemeen-

teraad dat de gemeentelijke bibliotheek 

Heemstede in 2008 definitief gaat fuse-

ren met de Stadsbibliotheek Haarlem. 

Voor klanten betekent dit dat zij sinds 

1 januari 2008 van de diensten van beide 

bibliotheken gebruik kunnen maken.

De bibliotheek in Heemstede blijft gewoon 

de vertrouwde diensten bieden, inclusief 

de openstelling op zondag. Maar daar-

naast kan de klant voortaan óók 

materialen lenen en inleveren in Haarlem. 

De tarieven en uitleenregels zijn in beide 

bibliotheken gelijk getrokken. Voor 

klanten uit Heemstede heeft dit tot 

gevolg dat het tarief iets daalt.
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Onderhoud openbaar groen digitaal

WMO De klant centraal
In de inleiding zeiden we het al: wij 

willen onze dienstverlening aan u verder 

verbeteren. We hebben hiervoor in 2007 

een nieuw dienstverleningsconcept ont-

wikkeld, dat we in 2008 willen gaan 

doorvoeren. Wij willen dat u op tijd de 

juiste producten geleverd krijgt, niet van 

het kastje naar de muur wordt gestuurd 

en beleefd, deskundig en begrijpelijk te 

woord wordt gestaan. Uw logica of vraag 

moet het vertrekpunt zijn voor onze 

dienstver lening. 

In het verbouwde raadhuis gaan wij op 

basis van een flexibel kantoorconcept 

werken. Dat betekent dat de medewer-

kers niet langer een eigen, vaste werk-

plek hebben en per afdeling bij elkaar 

zitten. We gaan onze activiteiten zoveel 

mogelijk organiseren rondom de vragen 

van onze klanten. 

Wij verwachten dat deze 

nieuwe manier van werken de 

communicatie tussen medewer-

kers zal verbeteren, er zijn letterlijk 

geen kastjes en muren meer. 

En we gaan hiervoor ook onze 

organisatie wijzigen: 

deze wordt opgedeeld in 

twee belangrijke aan-

dachtsgebieden. 

Eén deel richt 

zich op de 

dienstver-

lening 

(producten 

en diensten) 

en het andere 

deel op het be-

heer van de open-

bare ruimte. 

Wij gaan servicenormen voor onze 

dienst verlening opstellen waarmee wij 

concreet maken wat u van ons mag 

verwachten. 

Bijvoorbeeld als het gaat om de wacht-

tijd aan het loket of de maximale 

afhandelingstermijn voor door u aan-

gevraagde vergunningen. 

Met klanttevredenheidsonderzoeken 

gaan we vervolgens meten of onze 

dienstverlening aan uw verwachtingen 

voldoet en of aan passingen nodig zijn. 

Ook gaan we onze openingstijden 

verruimen waardoor u voor de meest 

gevraagde producten de gehele dag bij 

ons terecht kunt.  

Gevaar of schade op straat? Bel het serviceteam!

In oktober 2007 plaatsten we de onderhoudsplannen voor het openbaar groen in 

Heemstede op de website. Hier kunt u zien hoe het groen in uw directe woonomge-

ving wordt onderhouden. Wanneer de bomen bij u in de straat worden gesnoeid. 

Welke groenprojecten in uw wijk worden uitgevoerd. 

Hiermee krijgen inwoners een duidelijker beeld van de activiteiten van de gemeente 

op het gebied van openbaar groen.   

Ziet u iets op straat dat beschadigd is of 

gevaar oplevert? Geef dit door aan de 

serviceteams, tel. (023) 548 57 62, of via 

onze website www.heemstede.nl. Deze 

teams zetten we in voor kleine onder-

houdswerkzaamheden. De meldingen 

variëren van een gat in het wegdek, 

straatverlichting die niet werkt, regen-

water dat niet goed wordt afgevoerd, 

een beschadigd verkeersbord, boom-

wortels die het trottoir ontwrichten en 

rondzwervend afval. In de regel worden 

de meldingen binnen een week afge-

handeld. Het afgelopen jaar kwamen er 

ruim 2.100 meldingen binnen bij de 

serviceteams. In 2006 waren dat er nog 

1.800. Die toename heeft twee oor-

zaken: de registratie van meldingen bij 

verschillende afdelingen wordt steeds 

beter. En u weet de serviceteams ook 

steeds beter te vinden!

Overzicht geregistreerde meldingen 

serviceteams

Jaar  Aantal meldingen

2004 1.600

2005 1.500

2006 1.800

2007 2.100

Hulp bij het huishouden voort-
aan via gemeente
Op 1 januari 2007 werd de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

ingevoerd. Vanaf dat moment is de 

gemeente verantwoordelijk voor huis-

houdelijke hulp voor cliënten die hier-

voor een zogenaamde indicatie hebben 

(recht op zorg). De Intergemeentelijke 

Afdeling Sociale Zaken in Heemstede 

voert dit uit voor inwoners van 

Bloemendaal, Bennebroek, Haarlem-

merliede en Spaarnwoude en 

Heemstede. In Heemstede kunt u voor 

het aanvragen van WMO-voorzieningen 

in Loket Heemstede terecht. 

Na een openbare aanbesteding zijn zes 

zorgaanbieders geselecteerd. Cliënten 

moesten voor hun huishoudelijke hulp 

een keus maken uit deze aanbieders-

Veel cliënten moesten hierdoor van 

zorgaanbieder veranderen en daarbij 

was er soms de vrees dat zij hun ver-

trouwde hulp zouden kwijt raken. Door 

de hulpen te laten ‘meeverhuizen’ naar 

de nieuwe aanbieder konden cliënten 

echter zoveel mogelijk hun eigen ver-

trouwde hulp houden. Uiteindelijk verliep 

de overgang voor cliënten hierdoor vrij 

soepel.

Bijna 600 indicaties
Een ander gevolg van de WMO is dat 

gemeenten zelf moeten bepalen of 

mensen recht hebben op huishoudelijke 

hulp. Oftewel: indiceren. In 2007 moes-

ten alle cliënten die al huishoudelijke 

hulp hadden opnieuw geïndiceerd 

worden. Hetzelfde gold voor 

nieuwe cliënten die hulp in de huis-

houding aanvroegen. Zo gaf de 

Intergemeentelijke Afdeling Sociale 

Zaken het afgelopen 

jaar bijna 600 indica-

ties af voor hulp bij 

het huishouden. De 

gemiddelde termijn 

waarin een aanvraag 

werd afgehandeld 

was 14 dagen. 
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Adviezen 
De meeste bezwaren gingen over besluiten op het gebied van Sociale Zaken of van 

Bouw- en Woningtoezicht. Zo maakte een aantal mensen bezwaar tegen een 

besluit WMO-voorzieningen niet toe te kennen. Daarbij gaat het 

om voorzieningen als hulp in het huishouden, een rolstoel 

of aanpassing over het geven van bijstand. Verder tekenden 

bewo ners meermalen bezwaar aan tegen een verleende bouw-

vergunning. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van veldverlich ting 

en hekwerken bij de hockeyvelden van Alliance.

Bezwaren en klachten 
8H E E M S T E D E  &

BEZWAREN EN KLACHTEN

Als gemeente nemen wij jaarlijks vele 

besluiten. We verlenen vergunningen, 

verstrekken subsidies en uitkeringen. 

We voeren wetten uit, controleren en 

handhaven regels. We brengen vele, 

nieuwe plannen ten uitvoer op het ge-

bied van verkeer, ruimtelijke ordening, 

groenbeheer, scholing, milieu, cultuur, 

gezondheidszorg, sociale zekerheid. 

En nog veel meer. Meestal loopt dat 

goed. Maar soms ook niet. Uw belang 

komt niet altijd overeen met het 

gemeenschappelijke belang. 

U kunt dan bezwaar maken tegen een 

genomen besluit. En als u vindt dat wij u 

niet netjes behandeld hebben, dan kunt 

u een klacht indienen. In tegenstelling 

tot een ‘bezwaar’ is een klacht géén 

juridi sche procedure. Maar beiden 

vormen ze voor ons aanleiding om 

ons functioneren nog eens kritisch te 

bezien. In dit katern leest u hoe we het 

afgelopen jaar met uw bezwaren en 

klachten omgingen.

Minder bezwaarschriften
Bent u het niet eens met een besluit van het college, de gemeenteraad of de burge-

meester? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Hiermee verplicht u de gemeente 

nog eens goed naar het besluit te kijken. De onafhankelijke ‘Commissie voor bezwaar-

schriften’ zorgt voor een professionele, objectieve advisering, zodat wij een wel-

overwogen besluit kunnen nemen. In 2007 ontving de commissie 86 bezwaren op 

genomen besluiten (ruim 50 minder dan in 2006). Het college van B&W handelde 

78 bezwaren af. In het schema vindt u een nadere uitwerking van de afgehandelde 

bezwaren. In de meeste gevallen konden we binnen de wettelijke termijn van 

14 weken een beslissing nemen.  

Klachten
Vindt u dat u niet goed bent behandeld door een medewerker van de gemeente? Dan 

stelt de gemeente een onderzoek in naar uw klacht. Zowel de klager als de betrokken 

ambtenaar worden gehoord. Naar aanleiding van deze gesprekken neemt de betref-

fende sectordirecteur een besluit. De klager krijgt vervolgens een brief met het resul-

taat van het onderzoek. Meer over de klachtenprocedure vindt u op www.heemstede.nl.

Nationale Ombudsman
Bent u niet tevreden over de beslissing die de gemeente op de klacht heeft 

genomen, dan kunt u in tweede instantie de klacht indienen bij de Nationale 

Ombudsman in Den Haag. Dit is een onpartijdig en onafhankelijk instituut. De 

Nationale Ombudsman heeft een open oor voor klachten van burgers, maar luistert 

net zo goed naar de overheid. Zo wordt aan beide partijen recht gedaan. 

Daar wordt u als burger beter van en de overheid ook. Wilt u weten of u met uw klacht 

terecht kunt bij de Nationale Ombudsman? Bel dan 0800 33 55555 of kijk op 

www.nationaleombudsman.nl. 

7 klachten
De gemeente kreeg in 2007 zeven klachten, één minder dan in 2006. Drie klachten 

gingen over het niet tijdig reageren en/of onjuist informeren door de gemeente. In twee 

gevallen werd de klager in het gelijkgesteld. Verder was er een klacht over de bejegening 

door een ambtenaar. Ook in dit geval werd de klager in het gelijk gesteld en heeft de 

gemeente schriftelijk excuses aange boden. Eén burger klaagde over de termijn van 

terug betaling van teveel betaalde belasting. Dit had te maken met de ingebruikname 

van een ander computer systeem, maar de gemeente oordeelde dat dit geen excuus 

kan zijn om de teveel betaalde belasting niet tijdig terug te betalen. Het geldbedrag is 

alsnog versneld terug betaald aan de klager. Tot slot waren er nog twee klachten, 

gerela teerd aan bouwplannen waartegen ook juridische procedures lopen. 

Hierbij werd de indiener van één klacht gedeeltelijk in het gelijk gesteld. 

Het aantal klachten over de afgelopen jaren vertoont een dalende lijn.

Burgemeester Marianne Heeremans vindt het belangrijk dat de gemeente ‘gastvrij’ is 

in het ontvangen van klachten: “Het klachtrecht maakt het voor de burgers makkelijker 

om de gemeente op fouten aan te spreken. Achter iedere klacht zit een verhaal. We 

moeten de wens hebben om de klacht opgelost te krijgen. Daarbij nemen we de 

burger serieus, maar uiteraard ook de medewerker. 

Burgers lijken soms van de overheid te verwachten 

dat die alle problemen voor hen uit de weg ruimt. 

Maar je moet ook met een burge r kunnen bespre-

ken: is die klacht van u terecht? 

Wat hebt u er zelf aan gedaan? Daarom is het goed 

als zowel de gemeente als de burger bij een klacht 

kritisch kijken naar de eigen rol in het geheel. Dat 

neemt niet weg dat we als gemeente moeten 

durven erkennen wanneer we een fout hebben 

gemaakt en daar lering uit trekken. Daarvoor is de 

klachtenprocedure bedoeld.” Ingediende bezwaarschriften in het jaar 2007 86

Door het college van B&W afgehandelde 
bezwaarschriften in 2007

• die in 2006 zijn ingediend     50 

- (gedeeltelijk) gegrond     11 

- ongegrond     27 

- (kennelijk) niet ontvankelijk     12

• die in 2007 zijn ingediend     28 

- (gedeeltelijk) gegrond     3 

- ongegrond    21 

-  (kennelijk) niet ontvankelijk     4
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Voor u is uw woonwijk het allerbelang-

rijkste. U wilt op een prettige manier 

samenleven met uw buurtbewoners, in 

een veilige, schone en aantrekkelijke 

woonomgeving. Gelukkig is Heemstede 

een veilige gemeente. Maar hoe u dit 

ervaart is zeer persoonlijk. Dit heeft onder 

andere te maken met de beleving van 

verkeersveiligheid. Of met het ondervin-

den van overlast. Maar ook vandalisme, 

criminaliteit en huiselijk geweld spelen 

een rol. Als gemeente hebben wij de 

taak om de orde te handhaven en voor-

waarden te scheppen voor een veilige 

leefomgeving. Dat heeft dan ook onze 

hoogste prioriteit. In 2008 komt er één 

centraal meldpunt voor klachten.

Dus ook voor meldingen en klachten 

op het gebied van openbare orde en 

veiligheid, zoals overlast van lawaai en 

vandalisme.

Veiligheid

Samenwerken aan veiligheid

Om Heemstede veilig en leefbaar te hou-

den werken we met veel partijen samen. 

Een belangrijke partij daarbij... bent u! 

Onder het motto ‘Samenwerken aan veilig-

heid’ maken we sinds 2004 ‘integrale 

actieplannen’. 

Hierbinnen bedenken we samen met buurt-

bewoners en andere instanties zoals de 

politie, brandweer, wooncorporaties en 

scholen, acties om uw 

woonomgeving verder te 

ver beteren. 

In de wijken Merlenhoven/

De Glip en in de Indische 

wijk/Valken burgerplein e.o. 

zijn de actie plannen inmid-

dels uitgevoerd en afge-

rond. In 2007 gingen we 

verder met het uitvoeren van acties  in de 

Geleerdenwijk en de Rivierenwijk. 

Verder startten we in twee nieuwe wijken: 

de Schilderswijk en de Componistenwijk/

Hageveld e.o. 

En in 2008 gaan we aan de slag met de 

twee laatste wijken: Centrum en omgeving 

en Zandvoortselaan/stations omgeving.

Samen met u ... 
Uiteraard betekent het afronden van de 

actieplannen niet het einde van die inspan-

ningen. De gemeente blijft natuurlijk ver-

antwoordelijk voor de veiligheid en leef-

baarheid in de wijken. 

Daarbij blijft ook uw hulp nodig. Ook 

bewoners moeten zich verantwoordelijk 

blijven voelen voor hun woonomgeving. U 

kunt ons helpen door te melden als er iets 

niet in orde is. 

En door misschien soms ook zelf die ene 

buurman die voor veel zwerfvuil zorgt, daar 

op aan te spreken. 

En ouders zouden  zich ook verantwoorde-

lijk moeten voelen als hun kinderen voor 

overlast zorgen. 

Zoals bijvoorbeeld bij de speelplek aan de 

Roosje Voslaan. In 2007 hebben burge-

meester Marianne Heeremans en jeugd-

wethouder Sjaak Struijf de betrokken 

jongeren en hun ouders persoonlijk uitge-

nodigd om de problemen te bespreken. 

De opkomst van ouders was helaas zeer 

matig.
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Tijdens de jaarlijkse lintjesregen voor-

afgaand aan Koninginnedag mocht de 

burgemeester namens de Koningin 

vier mensen in het zonnetje zetten:

• De heer J.L.A. van Aalst

• De heer S. Bonkenburg

• De heer P. de Groot

• Mevrouw F.H.M. Hof-Strijbosch

En in de Schiedam werd ook een 

inwoner van Heemstede onder-

scheiden:

• Mevrouw M. Boelhouwer

Zij ontvingen allemaal een Koninklijke 

Onderscheiding voor hun bijzondere 

inzet voor de samenleving.

Los van de lintjesregen ontvingen in 

2007 nog 5 inwoners van Heemstede 

een Koninklijke Onderscheiding. 

Deze werden uitgereikt tijdens een 

speciale gelegenheid:

• 8 maart 2007: 

 de heer S.G.T. Hulst

• 15 maart 2007:

  de heer A.P. van de Nes

• 5 juni 2007: 

 mevrouw M.E . Bierman-Beukema 

toe Water

• 4 september 2007: 

 de heer P.C.M. Jansen

• 13 november 2007: 

 de heer F.J.M. Crone

Verder ontving de heer B. Steinmann 

de gemeentelijke erepenning in brons 

voor zijn grote bijdrage aan het cultu-

rele leven in Heemstede.

Kijk op www.heemstede.nl voor uitge-

breide achtergrondinformatie over de 

gedecoreerden.

10H E E M S T E D E  &
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Rampenbestrijding
We hopen dat het ons nooit overkomt: een 

ramp met gevaar voor de inwoners van 

Heemstede. Maar als het gebeurt, moeten 

we goed voorbereid zijn. Bij de rampenbe-

strijding werken we daarom nauw samen 

met 11 andere gemeenten in de regio 

Kennemerland. En dat doen we met de 

GGD, de regionale brandweer en de 

politie. De Veiligheidsregio Kennemerland 

(VRK) coördineert deze regionale rampen-

bestrijding. De regiogemeenten hebben 

gezamenlijk een rampenplan opgesteld, 

dat in werking treedt als zich een crisis 

afspeelt over de gemeentegrenzen heen. 

De veiligheidsregio Kennemerland is sinds 

1 januari 2008 uitgebreid met de gemeente 

Haarlemmermeer. Dit betekent dat bijvoor-

beeld ook incidenten op de luchthaven 

Schiphol onder de verantwoordelijkheid 

van de regiogemeenten vallen. Dit onder-

streept nog eens de noodzaak van een 

professionele crisisorganisatie. 

Oefenen  en trainen
Als er een ramp gebeurt, is de bestrijding 

ervan en het beheersen van de risico’s 

voor inwoners een verantwoordelijkheid 

van de gemeente. Om in geval van een 

crisis adequaat te kunnen handelen, oefent 

de gemeente regelmatig. Soms alleen met 

de gemeentelijke organisatie, en soms met 

andere gemeenten en hulpdiensten. Vorig 

jaar werden zes oefeningen gehouden 

onder leiding van het Veiligheidsbureau 

Kennemerland. Naast een aantal af-

zonderlijke oefeningen was er één grote 

oefening waaraan alle gemeentelijke afde-

lingen tegelijk deelnamen. Alle oefeningen 

werden geëvalueerd zodat afspraken en 

procedures verder aangescherpt konden 

worden. Ook individuele vaardigheden 

worden verder ontwikkeld. De functionaris-

sen die bij een ramp een sleutelrol ver-

vullen, volgden diverse trainingen bij het 

Veiligheidsbureau.   

E-coli bacterie
Het bleef overigens niet alleen bij oefenen 

in 2007. Een scheepsbrand in Beverwijk 

bleek in januari zeer moeilijk te blussen en 

zorgde voor veel overlast in vooral de 

gemeenten Beverwijk en Velsen. 

Heemstede heeft bij de bestrijding van 

deze ramp de helpende hand geboden met 

de inzet van ambtenaren. Daarnaast waren 

er in mei problemen met het drinkwater, 

dat besmet bleek door de E-coli bacterie. 

Gelukkig ging dit probleem aan Heemstede 

voorbij omdat de gemeente het water niet 

van PWN betrekt maar van het 

Waterleidingbedrijf Amsterdam (Waternet). 

Alleen een aantal adressen aan de 

Leidsevaartweg ondervond hinder van de 

besmetting. De gemeente heeft de bevol-

king via de gemeentelijke website, tele-

fonisch en via bewonersbrieven op de 

hoogte gehouden van het verloop van de 

besmetting. 

Uit beide voorvallen werd duidelijk dat 

voorlichting een cruciale factor is, en dat de 

rampenzender RTV Noord-Holland beter 

en eerder betrokken moet worden in geval 

van een crisis. De Veiligheidsregio heeft 

hier lering uit getrokken en een aantal 

wijzigingen aangebracht in de organisa-

tie van de regionale rampenbestrijding. 

Onderscheidingen

Aanrijtijd ambulances: 
iedere seconde telt
In september bracht de brancheorganisatie Ambulancezorg 

Nederland het rapport ‘Ambulances inzicht 2006’ uit. Hierin wordt verslag gedaan 

van de prestaties van de ambulancezorg in Nederland.

De Regionale Ambulance Voorziening Kennemerland, verantwoordelijk voor 

ambulancezorg in de regio, blijkt het goed te doen: 

• Het duurt gemiddeld 8,5 minuten om met spoed bij een patiënt te arriveren. 

Landelijk is het gemiddelde 10 minuten.

• Bij een spoedgeval doet de meldkamer Ambulancezorg in Kennemerland er 

gemiddeld 1,5 minuut over om de melding te verwerken. Landelijk ligt dit 

gemiddelde op 2 minuten.

Ook de ambulancehulpverlening maakt deel uit van de Veiligheidsregio 

Kennemerland.

Terugblik
op

2007

Terugblik
op

2007

In Heemstede ontvingen vier inwoners een Koninklijke Onderscheiding 
uit handen van burgemeester Marianne Heeremans.
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Brandweer
Organisatie
De brandweer was in 2007 niet alleen 

druk met het blussen van branden en 

hulpverlening bij ongevallen. Ook werd 

er hard gewerkt aan een nieuwe 

organisatie.

Operationele grenzen
De brandweer werkt in samenwerking 

met andere korpsen met ‘operationele 

grenzen’. Dit betekent dat het ver-

zorgingsgebied niet meer bepaald wordt 

door de gemeentelijke grenzen, maar 

door de snelheid waarmee een crisis-

locatie kan worden bereikt door een 

brandweerwagen. Met andere woorden: 

de snelste aanrijroute bepaalt welke 

kazerne een brandweerauto laat uit-

rukken. Als een brandweerwagen uit 

Haarlem sneller in bijvoorbeeld het 

gebied rond het station Heemstede/

Aerdenhout kan zijn dan een wagen uit 

Heemstede, dan wordt Haarlem gealar-

meerd. Andersom kan Heemstede weer 

sneller in Vogelenzang of De Cruquius 

zijn dan een ander korps.

Regionale brandweer
Daarnaast is in 2007 hard gewerkt aan 

de totstandkoming van een regionaal 

brandweerkorps. Het is  de bedoeling 

dat per 1 april 2008 alle brandweer-

korpsen binnen de Veilgheidsregio 

Kennemerland (11 gemeenten) opgaan 

in een Regionaal Brandweerkorps 

Kennemerland. Er kan dan efficiënter 

worden gewerkt in met name de “koude” 

taken van de brandweer. De “koude” 

taken van de brandweer zijn: adviseren 

over brandveiligheid bij aangevraagde 

bouwvergunningen en gebruiksvergun-

ningen, controle op brandveiligheid en 

het geven van voorlichting daarover. 

Daarnaast het op peil houden van blus-

watervoorzieningen, het onderhouden 

van het brandweermateriaal en het 

opleiden en oefenen van het brandweer-

personeel.

Brandweer Heemstede
De belangrijkste taak van de brandweer 

blijft natuurlijk het blussen van branden 

en hulpverlening bij ongevallen. 2007 

was weer een bijzonder druk jaar voor 

de brandweer met een record aantal 

alarmeringen: 540 (in 2006: 467)! Bijna 

de helft daarvan betroffen “loze” alarme-

ringen van onder meer automatische 

brandmeldinstallaties. In de loop van het 

jaar werd de nieuwe hoogwerker in 

gebruik genomen. Dit voertuig blijkt een 

grote aanwinst, dat zijn nut inmiddels 

heeft bewezen. Met de hoogwerker kan 

de brandweer sneller en veiliger mensen 

redden of branden blussen. De open 

dag in juli is opnieuw een groot succes 

geworden. Honderden inwoners van 

Heemstede namen een kijkje en 

volgden de demonstraties. Ook heeft die 

dag twee nieuwe vrijwilligers opge-

leverd. Toch blijft er helaas nog steeds 

een tekort aan vrijwilligers bestaan. De 

brandweer is  daarom op zoek naar 

jonge mannen en vrouwen (bij voorkeur 

tussen de 18 en 40 jaar) met een goede 

conditie. Heeft u interesse, neem dan 

contact op met de brandweer: (023) 548 

56 97. Wij vertellen u graag meer over 

het werk. En denken mee over de 

mogelijkheden om dit werk te combineren 

met een betaalde baan of met het 

ouderschap.

Ambulancepost
Vanaf november 2007 is als proef een 

ambulancepost bij de kazerne van 

Heemstede geplaatst. Van 08.00 uur tot 

22.00 uur staat daar een ambulance die 

direct kan uitrukken voor Heemstede en 

omgeving, maar ook in de Haarlemmer-

meer. De proef duurt tot mei/juni 2008 

waarna gekeken wordt of er een vaste 

post komt bij de Heemsteedse kazerne.
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Veiligheidstips

• Bel bij een ongeval of een andere situatie waarin elke seconde telt 112

• Is er geen sprake van spoed, maar heeft u wel de politie nodig of wilt u de politie 

iets melden? 

 Bel dan liever 0900-8844.

• Wilt u liever anoniem blijven?

 Bel dan 0800-7000 om anoniem misdaden of misdrijven te melden.

• Simpele inbraakpreventie: zorg voor goede sloten op uw huis, sluit ramen en 

deuren goed af, laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten en 

controleer hang- en sluitwerk op defecten. 

Als de sirene gaat

 Als de sirene gaat is er sprake van een alarmsituatie. Er is dan bij u in de omge-

ving een calamiteit waarbij het zeer belangrijk is dat u een drietal zaken doet.

1. Ga direct naar binnen

2. Sluit ramen en deuren

3. Stem af op Radio Noord Holland (Ether frequentie FM 88.9 en op de kabel 

FM 92.5)

Veiligheidsmonitor
Hoe veilig en leefbaar vindt u Heemstede? 

En welke knelpunten ervaart u? Eens 

in de twee jaar meten wij dat met de 

Veiligheidsmonitor, voor het eerst in 2005. 

Dit is een schriftelijke enquête onder een 

representatieve groep inwoners van 

Heemstede. De gemeente gebruikt de uit-

komsten om maatregelen te nemen om de 

veiligheid in Heemstede te verbeteren. Ook 

is het een goed hulpmiddel om de vinger 

aan de pols te houden en nieuwe ontwik-

kelingen te signaleren. 

In mei 2007 werden de resultaten van het 

tweede onderzoek bekend. Hieruit bleek 

dat het gevoel van veiligheid onder inwo-

ners onverminderd hoog blijft: slechts 3% 

voelt zich regelmatig onveilig. Inwoners er-

varen daarentegen meer verkeersproble-

men, zoals hard rijdend verkeer in 30 km-

zones. 

Belangrijkste bronnen van ergernis blijven 

kuilen in de fietspaden en hondenpoep (net 

zoals in voorgaande jaren). 

Hoewel deze knelpunten de afgelopen 

jaren veel aandacht hebben gekregen, 

blijven mensen hier overlast van onder-

vinden. 

Overigens was het de laatste keer dat dit 

onderzoek op deze lokale manier werd uit-

gevoerd. In 2008  sluit de gemeente zich 

aan bij landelijk jaarlijks onderzoek zodat 

de resultaten goed vergelijkbaar zijn  met 

omliggende gemeenten.

Opening cultuurhistorische 
grafstenentuin
Wethouder Christa Kuiper opende in april de cultuurhistorische grafstenentuin op 

de Algemene begraafplaats aan de Herfstlaan in Heemstede. De grafstenen in de 

tuin hebben een bijzondere vormgeving en/of bewerking of zijn afkomstig van 

graven van bekende Heemstedenaren of Neder landers. 

Na het ruimen van een graf worden grafstenen doorgaans ver nietigd. Dit zou betekenen 

dat de grafstenen met een historische of architectonische waarde verloren gaan. 

Om dit cultureel erfgoed toch te behouden heeft de gemeente speciaal de graf-

stenentuin ingericht. 

Alle negentien grafstenen in de tuin zijn voorzien van een informatiebordje met een 

toelichting.

Terugblik
op

2007

Opening Blekershof 
In 2007 werd het appartmementencomplex Blekershof met 

58 sociale huurwoningen opgeleverd. De eerste bewoners kregen dinsdag 3 april 

de eerste sleutel overhandigd van wethouder Pieter van de Stadt. Daarnaast werd 

een informatiebord aan het gebouw aan de zijde van de Blekersvaartweg onthuld. 

Het bord vermeldt de historie van de plek waar vroeger veel blekerijen waren 

gevestigd. 

Terugblik
op

2007



W

W
B U R G E R J A A R V E R S L A G  2 0 0 7 1 3

13H E E M S T E D E  &
V E I L I G H E I D2

Gemeentelijke Opsporingsambtenaren

Wij houden Heemstede schoon, veilig en leefbaar

Jos Pool, Rinke van den Bor, Cees de Schipper, Erwin Boomsluiter

Sinds 1 oktober zijn in Heemstede vier Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (GOA’s) actief. 
U komt ze regelmatig tegen op straat; op de fiets of te voet. 

Wij stellen ons graag aan u voor: wij zijn 

de Gemeentelijke Opsporings-

ambtenaren, afgekort GOA’s. Wij helpen 

u, maar spreken u er ook op aan als u 

zich niet aan de regels houdt. Wij zijn de 

handhavers van de wet op het gebied 

van parkeren, afval, fietsen, honden, 

parken, water en nog veel meer. En zor-

gen ervoor dat Heemstede voor ieder-

een leefbaar blijft.

Anders dan de vroegere parkeercontro-

leur, is ons takenpakket als GOA veel 

breder. We zijn actief op vier terreinen: 

verkeer, openbare ruimte, milieu en flora 

en fauna. Een greep uit onze activi-

teiten:  

• Wij controleren op 

parkeerkaartjes, 

foutparkeren en 

ontheffingen voor 

parkeren en inrij-

verboden. 

 Bovendien signaleren we onveilige 

verkeerssituaties en kunnen we auto’s 

laten weg slepen.

• Wij controleren of grofvuil en vuilnis-

zakken op de juiste plaats en tijd wor-

den aangeboden.

  Zo niet, dan spreken we de vervuiler 

hierop aan en ver halen we de extra 

kosten van het opruimen. 

 Bij het illegaal dumpen van grofvuil 

volgt ook een boete.

Zien en luisteren
We houden ons gelukkig niet alleen be-

zig met bonnen en boetes uitschrijven. 

Ons werk bestaat in de eerste plaats uit 

zien en luisteren. Uit praten met men-

sen, informeren, voorlichten en helpen. 

We zijn het eerste aanspreekpunt op 

straat en zorgen ervoor dat klachten van 

burgers worden opgelost of bij de juiste 

instantie of afdeling terechtkomen. 

Maar als het nodig is, zullen we wel de-

gelijk streng optreden. Wij zijn bevoegd 

strafrechtelijke sancties op te leggen. 

lees verder op volgende pagina

• Wij voeren de controle op het honden-

beleid uit (controle op aanlijnplicht en 

plicht om hondenpoep op te ruimen). 

• Ook het verwijderen van fietswrakken 

en foutgeparkeerde fietsen behoort tot 

ons taken pakket. En de controle op 

overhangend groen dat voor hinder 

zorgt op de openbare weg.
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Controle en handhavingSamenwerking met politie (vervolg pg. 13)

Vaak voeren we onze taak uit in samen-

werking met de politie. Bijvoorbeeld bij 

acties bij de scholen, waar we het 

parkeer- en rijgedrag van ouders contro-

leren die kinderen naar school brengen. 

Maar ook in de wijken werken we met de 

politie samen, zoals de gezamenlijke 

controleacties voor parkeergedrag in 

woonwijken. 

Met de gebiedsagenten is er dan ook 

regelmatig overleg en waar nodig 

maken we afspraken over hoe een 

probleem gezamenlijk moet worden 

aangepakt. 

Gebiedsagenten

Heemstede kent drie gebiedsagenten die ieder hun eigen specifieke gebied goed 

kennen:

Bob van der Kolk 
Werkgebied Centrum-Zuid (Provinciebuurt, Indische buurt en omgeving 

Valkenburgerlaan en -plein)

René Huijsmans (opvolger van Jacques Lambermon)
Werkgebied Centrum-Zuid-West

In 2007 was Jacques Lambermon nog de gebiedsagent voor dit gebied, hij is in 

januari 2008 opgevolgd door René Huijsmans.

Chantal Bunkers
Werkgebied Centrum-Noord (grens Haarlem, Herenweg, Kerklaan, Zandvaart en 

Heemsteeds kanaal)

Bezoekadres:

Kerklaan 61, 2101 HL Heemstede

Levensbedreigende situaties: 

Alarmnummer ambulance, brandweer en politie   1 - 1 - 2

Niet-levensbedreigende situaties: (0900) 88 44 (lokaal tarief)

e-mailadres: 8844Service@Kennemerland.Politie.nl.

In 2008 wordt de inzet van de gebiedsagenten sterker gericht op jeugdoverlast, 

verkeersveiligheid in 30-km gebieden, fout parkeren en veiligheid rondom scholen.

Om de gemeente voor iedereen veilig en leefbaar te houden, zijn de gemeentelijke 

opsporingsambtenaren dagelijks op pad. 

Hieronder een aantal voorbeelden van specifieke handhavingsacties in 2007.

• Aanlijngebod Engelse bos
De gemeente ging strenger toezien op 

het aanlijngebod voor honden in het 

‘Engelse bos’. Dit ligt ten zuiden van de 

kinderboerderij en wordt begrensd door 

de Bosbeeklaan, Burgemeester van 

Rappardlaan, Herfstlaan en Glipper 

Dreef.  Ook voor de parkeerterreinen in 

het Groenendaalse bos geldt het aan-

lijngebod. Loslopende honden lopen hier 

regelmatig de weg op en dit zorgt voor 

gevaarlijke situaties. In november startte 

de gemeente controleacties. Tevens 

werden er borden geplaatst. In novem-

ber werden als ‘gewenperiode’ alleen 

waarschuwingen gegeven, vanaf 1 de-

cember werden ook daadwerkelijk be-

keuringen gegeven.

In oktober startte Afvalbedrijf de 

Meerlanden, dat voor de gemeente het af-

val inzamelt, met het uitdelen van gele en 

rode kaarten. Het merendeel van de 

Heemstedenaren houdt zich prima aan de 

regels voor het aanbieden van afval in de 

grijze en groene rolemmer. Maar een klein 

aantal biedt het afval regelmatig op ver-

keerde wijze aan. Bijvoorbeeld door de 

bak zo vol te laden dat het deksel niet 

dicht kan en het afval door windvlagen en 

bij het legen van de bak op straat komt te 

liggen in plaats van in de vuilniswagen. 

Om mensen te attenderen op de onjuiste 

manier van aanbieden, wordt de rolemmer 

bij het legen voorzien van een gele kaart. 

Als dezelfde aanbieder de rolemmer de 

volgende keer weer op onjuiste manier 

aanbiedt, wordt een rode kaart bevestigd 

en wordt de emmer niet geleegd.

Deze actie stuitte bij een aantal inwo-

ners op veel kritiek. De gemeente en De 

Meerlanden hebben daar begrip voor, 

maar zien de actie toch als noodzakelijk 

om te stimuleren het vuil  op de juiste 

wijze aan te bieden. Zodat het afval 

goed verwerkt kan worden, en bewoners 

zo min mogelijk hinder ondervinden van 

zwerfvuil op straat.

• Gele en rode kaarten actie

Veteranen
Terugblik

op

2007Voor het eerst deed de 

gemeente Heemstede 

vorig jaar mee aan de 

viering van de Neder-

landse Veteranendag. Op 

vrijdag 29 juni ontving de 

gemeente bijna 90 vete-

ranen, sommigen in 

gezelschap van hun part-

ner, voor een feestelijke 

lunch in Groenendaal. 

Burgemeester Marianne 

Heeremans sprak een welkomstwoord. 

En na afloop van de lunch sprak de 

heer Van Keppel, zelf veteraan.

De veteranen waren enthousiast over 

de bijeenkomst en in 2008 zal 

Veteranendag weer gevierd worden in 

Heemstede, en wel op vrijdag 27 juni.

Daarnaast opende het Veteranencafé 

in mei 2007 zijn deuren. Hier kunnen 

veteranen elkaar elke eerste dinsdag 

van de maand tussen 

16.00 en 18.00 uur 

ontmoeten in café 

De Eerste Aanleg. 

Om de herkenbaarheid het 

Veteranencafé te vergroten, onthulde 

wethouder Pieter van de Stadt in 

september een speciaal uithangbord. 

Het Veteranencafé wordt elke maand 

goed bezocht door veteranen uit 

Heemstede en omgeving.
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Leerplicht
Donderdag 15 maart 2007 was het landelijke Dag van de 

Leerplicht. Op deze dag vonden in het hele land activiteiten 

plaats die te maken hebben met leerplicht en de handhaving ervan. 

De gemeente Heemstede deed mee aan de Dag van de Leerplicht door een 

lesbrief met informatie en opdrachten te versturen naar alle basisscholen. Zo werd 

de leerplicht, of beter het leerrecht, op een positieve manier onder de aandacht 

gebracht bij leerlingen van groep 8. Vragen als: wat is leerplicht, waarom is de wet 

ingevoerd en waarom moet je naar school, werden tijdens de les behandeld.

Terugblik
op

2007

I
Youth Friendship Games 
In de zomer organiseerde Expersport 

voor de vierde keer de Youth Friendship 

Games Holland in Heemstede. Op het 

sportpark aan de Sportparklaan was 

tijdens het evenement het zogenaamde 

Friendship Village gevestigd: de 

centrale locatie met een informatie balie, 

clubhouse, horeca en souvenirshop 

waar ook de openings- en sluitings-

ceremonie werden gehouden.

Dit is een groot internationaal sport-

evenement met 10.000 jongeren uit 

verschillende landen. Een evenement 

van die omvang, gaat natuurlijk niet 

onopgemerkt voorbij voor met name de 

direct omwonenden. 

Daarom hield de gemeente in septem-

ber een onderzoek hoe omwonenden 

de Games en alles wat daarmee 

samenhangt hebben ervaren. 

Bijna 43% van de aangeschreven om-

wonenden vulde de vragenlijst in.

De belangrijkste uitkomsten 
van het onderzoek:

• Driekwart van de respondenten zegt 

goed geïnformeerd te zijn. Een vijfde 

van de respondenten zegt redelijk 

geïnformeerd te zijn. 

• Van degenen die tijdens het evene-

ment aanwezig waren in Heemstede 

heeft tweederde het evenement over-

wegend positief ervaren. 

 Een vijfde van de respondenten heeft 

het evenement als negatief ervaren. 

• Op de vraag of er overlast is onder-

vonden, oordelen de omwonenden 

verdeeld. De helft heeft overlast on-

dervonden. De andere helft niet. Het 

gaat dan vooral om overlast van ge-

luid en verkeer. 

• Van degenen die overlast hebben on-

dervonden vond tweederde dat er 

sprake was van enige overlast. Een 

derde van hen heeft het als ernstig er-

varen. 

• Met betrekking tot geluidsoverlast 

gaat het niet zo zeer om het geluid 

van het sporten zelf, maar om dat van 

de omroepinstallatie. 

• Tweederde van 

de mensen die 

overlast hebben ondervonden, vindt 

dat het evenement moet blijven. Wel 

is het zo dat de helft van deze groep 

vindt dat het dan op een andere wijze 

zou moeten plaatsvinden. 

De uitkomsten van het onderzoek 

hebben de gemeente geen aanleiding 

gegeven om een vergunningsaanvraag 

voor 2008 aan Expersport te weigeren. 

Wel zal de gemeente de uitkomsten 

met Expersport bespreken en bekijken 

of aanpassingen doorgevoerd kunnen 

worden die tot een geringere overlast 

leiden.

Terugblik
op

2007

• Cameratoezicht toegestaan (vervolg pg. 14)

De gemeenteraad besloot om de even-

tuele inzet van cameratoezicht door de 

burgemeester toe te staan. Aanleiding 

voor dit besluit was overlast op diverse 

plekken in Heemstede door jongeren. 

Gelukkig is het in 2007 niet nodig ge-

weest om dit middel van toezicht houden 

in te zetten. 

• Recreatiepad nog niet open

Langs de oevers van de Ringvaart, het 

Spaarne en de weilanden rondom 

Hageveld wordt een recreatiepad aan-

gelegd. 

Hoewel het pad nog niet open is, liepen 

veel wandelaars al op het pad en de 

aangrenzende weilanden. Mede omdat 

de boer die deze weilanden pacht hinder 

hiervan ondervond, is de gemeente hier 

strenger gaan handhaven. Via de lokale 

media en op de gemeentelijke website 

werd hier de aandacht op gevestigd. 

Verder zijn extra hekken neergezet om 

de toegang te bemoeilijken. Het recrea-

tiepad gaat naar verwachting medio 

2009 open, zodat bezoekers vanaf dan 

kunnen genieten van dit bijzondere stuk-

je natuur in Heemstede.

• Vuur Javalaan tijdens nieuwjaarswisseling niet 
meer toegestaan

Het college van B&W besloot het afge-

lopen jaar om het vuur bij de Javalaan 

rond de jaarwisseling niet langer toe te 

staan. Bij de voorgaande jaarwisse-

lingen liep dit vreugdevuur dusdanig uit 

de hand, dat er een zeer gevaarlijke si-

tuatie voor omwonenden ontstond. 

Rond de afgelopen jaarwisseling werd 

daarom het vuur niet meer toegestaan 

en werd er extra op toegezien dat er op 

andere plekken in Heemstede geen 

vuren van vergelijkbare omvang werden 

ontstoken. De jaarwisseling 2007/2008 

is in Heemstede vergeleken met andere 

gemeenten rustig verlopen.
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Meer weten? 
Bezoek onze 
website!
Daar leest u van alles over de volgende 

onderwerpen...

■ Hoe u in Heemstede uw mening kunt 

geven (inspraak in Heemstede: Praat 

en denk mee!)

■ Toelichting op de klachtenprocedure 

■ Feiten en cijfers over het spreekrecht 

in raadscommissies en raads-

vergaderingen 

■ Overzicht van de behandeling van 

brieven en e-mails 

■ Verdiensten gedecoreerden 

Koninklijke onderscheidingen 

■ Acties op het gebied van veiligheid 

en leefbaarheid

■ Onderzoek herinrichting Binnenweg

■ Jaarverslag Burgerzaken

■ Jaarverslag Griffie 

I
Auto delen in Heemstede
In juli introduceerde de gemeente het 

‘auto delen’ in Heemstede. De 

gemeente stimuleert graag alternatie-

ven voor autorijden, zoals het gebruik 

van de fiets of het openbaar vervoer. 

Deze vormen van vervoer zijn beter 

voor het milieu, veroorzaken minder 

verkeershinder en zijn veiliger. Toch 

zijn er situaties waarbij het handig is 

om een auto te gebruiken. Bijvoorbeeld 

als fietsen te ver is en het openbaar 

vervoer te omslachtig. Een eigen 

(tweede) auto is dan handig maar ook 

kostbaar. 

Het delen van de auto is dan een 

gebruiksvriendelijk alternatief voor de 

moderne autorijder, die nadenkt over 

een duurzame toekomst. 

Vooral geschikt voor iemand die met 

zijn (tweede) auto minder dan 10.000 

kilometer rijdt. Het is ook voor mensen 

die de zorg en 

kosten van een eigen auto (onderhoud, 

verzekering, administratie) niet willen. 

Verspreid over Heemstede werden er 

verschillende parkeer plaatsen speciaal 

voor dit doel ge reserveerd. 

De bedrijven die in Heemstede het 

auto delen aanbieden, zijn Green-

wheels Nederland,  Connect Car en 

Wheels4all. 

Terugblik
op

2007
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Boomklever (Foto: Ger Tik)

Ontdek de vogels op 
Landgoed Leyduin

Heemstede - Op zondag 16 
maart van 11.00 tot 12.30 uur 
en op zondag 27 april om 10.00 
tot 11.30 uur kunt u mee met de 
gids van Landschap Noord-Hol-
land op vogelzoektocht in Land-
goed Leyduin, Oud Woestduin 
en Vinkenduin. Een landgoed 
met veel oude bomen waar wel 
35 vogelsoorten te vinden zijn 
zoals buizerd, boomkruiper en 
boomklever.
Boomklevers hebben lange pun-
tige snavels en zulke sterke po-
ten dat zij langs verticale stam-
men op en neer kunnen klim-
men. Ze kunnen neerwaarts met de kop naar voren klimmen. Een 
enorme prestatie tegen de zwaartekracht in! Dit overigens in tegen-
stelling tot de boomkruiper die alleen langs boomstammen omhoog 
klimt. Het geluid van beide soorten is heel herkenbaar. Als u het 
eenmaal heeft gehoord, zult u het ook op andere plekken herken-
nen. Er wordt verzameld op het parkeerterrein bij Natuurinformatie-
centrum Kakelye van Leyduin aan de Manpadslaan te Heemstede, 
langs de Leidsevaart ten zuiden van station Heemstede/Aerdenhout. 
Aanmelden is verplicht en kan bij de InformatieWinkel van Land-
schap Noord-Holland, telefoon 0251-362 762. De kosten bedragen 
3,50 euro, beschermers van Landschap Noord-Holland betalen 2,50 
euro en kinderen tot 12 jaar 1,50 euro. Meer informatie op www.
landschapnoordholland.nl. Alle buitenactiviteiten in Noord-Holland 
staan op www.natuurwegwijzer.nl

Graag een filevrije zomer...

De provincie Noord-Holland 
houdt samen met de betrok-
ken gemeenten, waaronder ook 
Zandvoort, de bereikbaarheid 
van de kust tijdens de werk-
zaamheden goed in de gaten. 
Indien nodig worden een aan-
tal extra maatregelen getrof-
fen worden om de overlast zo-
veel mogelijk te beperken, zoals 
bijvoorbeeld de inzet van ver-
keersregelaars tijdens de paas-
races.

Heemstede
Op de Zandvoortselaan wordt 
tussen de Vondelkade en de 
Leidsevaart een voorrangsplein 
aangelegd. De werkzaamheden 
duren tot medio juni. Tijdens de 
uitvoering van het werk is één 
rijbaangedeelte van de Zand-
voortselaan afgesloten voor het 
verkeer. Het doorgaande ver-
keer wordt omgeleid via de an-
dere rijbaan of parallelweg. Ook 
wordt het kruispunt Zandvoort-
selaan- Leidsevaart aangepast. 

De aanpassingen leiden tot een 
vergroting van de capaciteit van 
dit knelpunt in de route naar de 
Zandvoort. Het kruispunt zal 
eind april drie nachten volledig 
zijn afgesloten. Begin mei zul-
len de werkzaamheden zijn af-
gerond.

Bloemendaal
De Julianalaan blijft tussen de 
rotonde Bloemendaalseweg en 
de rotonde Adriaan Stoopplein 
afgesloten voor doorgaand ver-
keer. Het riool wordt vervangen. 
De omleidingroute voor verkeer 
naar Zandvoort en Bloemendaal 
aan Zee is via de Julianalaan – 
Zijlweg - Brouwerskolkweg.
De omleidingroute van verkeer 
vanuit Zandvoort en Bloemen-
daal aan Zee is via de Klever-
laan - Verspronckweg. De werk-
zaamheden worden eind april 
afgerond.

Haarlem
Half februari 2008 start de ge-

Heemstede - In de gemeenten Haarlem, Heemstede en Bloe-
mendaal wordt de komende maanden op diverse plekken aan 
de weg gewerkt. De werkzaamheden zijn zo gepland dat in 
juli en augustus alle wegen richting het strand optimaal ge-
bruikt kunnen worden. Tot die tijd kan in alle vier de gemeen-
ten overlast ontstaan en is er sprake van omleidingen.

meente Haarlem met het ver-
vangen van de bestrating 
en het asfalt van het Staten- 
bolwerk. Verwacht wordt dat 
deze werkzaamheden tot me-
dio mei zullen duren. Voor 
het autoverkeer wordt éénrich-
tingverkeer ingesteld van west 
naar oost. De andere richting 
wordt omgeleid, via het Frans 
Halsplein – Schoterweg – Kle-
verlaan. De omleidingsroute 
wordt met borden aangegeven. 
Van 22 maart (Paasweekend) 
t/m 31 maart is het Statenbol-
werk in beide richtingen be-
schikbaar.

Provinciale weg N200
(Zeeweg)
Op de Zeeweg (N200) wordt 
tussen camping de Lakens en 
de boulevard Barnaart een ro-
tonde aangelegd. Het werk is in 
volle gang, ter plekke is er één 
rijstrook per richting beschik-
baar. Eind juni zijn de werk-
zaamheden zover gevorderd 
dat de weg weer helemaal open 
gaat.  In september is beperkte 
parkeercapaciteit beschikbaar 
in Bloemendaal aan Zee. Bij 
drukte wordt verwezen naar de 
parkeerplaatsen aan de Boule-
vard Barnaart. 

Lezing Trefpunt Heemstede

Vlinders in Europa
Heemstede - Op dinsdag 18 maart geeft de heer J.C.R. van den 
Bergh, namens de Bijenstichting, een dialezing voor het Trefpunt 
Heemstede met als thema ‘Vlinders in Europa’. Deze wordt gehou-
den in de Pinksterkerk aan de Camplaan 18 en gaat 14.30 uur van 
start. Entree bedraagt 2,50 euro. De lezing gaat over alle mogelijke 
rondvliegende schitterende parels in de natuur  met vaak prachtige 
kleuren in de vleugelschubben en die U ook o.a. tijdens vakanties 
kunt tegenkomen. De ontwikkeling van ei tot rups en pop is belang-
rijk vooral in verband met de seizoenen. De bekende dagvlinders zijn 
ingedeeld in groepen zoals pages, witjes, schoenlappers, zandoog-
jes, blauwtjes en dikkopjes. Van de nachtvlinders zijn er een aantal 
zeer fraai die ook overdag vliegen en de beestjes die uitsluitend in 
de nacht vliegen, zij worden meestal motjes genoemd.
Van de meeste getoonde vlinders zien we ook de planten, die voor 
hun bestaan noodzakelijk zijn, zoals de nectarplanten voor de vlin-
ders en andere natuurlijke planten voor de rupsen. Tevens wordt in-
gegaan op de vraag waarom er in een stad als Haarlem vrijwel geen 
vlinders meer zijn en wel in de duinen.

Excursie Elswout

Op pad met de pad…
Heemstede - Zondag 16 maart 
organiseert het IVN Zuid-Ken-
nemerland een excursie pad-
dentrek voor kinderen op land-
goed Koningshof. Kinderen ma-
ken kennis met de boeiende 
wereld van de paddentrek. De 
ouders hebben tegelijkertijd een 
vogelexcursie. 

Nu in de lente de temperaturen 
weer omhoog gaan, begint het 
bloed bij de koudbloedige pad-
den weer te kriebelen. De pad-
den verlaten in deze tijd Ko-
ningshof  om aan de overkant 
van de weg in Elswout hun eie-
ren af te zetten in poelen en vij-
vers, waar ze zelf geboren zijn. 
Padden weten precies hoe ze 
daar moeten komen. Ze gaan 
gewoon op pad… De Duin-
lustweg is echter een levens-
gevaarlijk obstakel en daarom 

zetten vrijwilligers de padden 
over waar kinderen van deze ex-
cursie bij helpen. Ondertussen 
wordt alles verteld over het le-
ven van de pad. Er kunnen maar 
30 kinderen mee, dus wel vooraf 
aanmelden! Voor de ouders is er 

een eigen vogelexcursie. Verre-
kijker niet vergeten. Vertrek om 
8.00 uur info-paneel parkeer-
plaats Koningshof, Duinlustweg 
26, Overveen. Duur: 1 uur. Aan-
melden en informatie bij Ans 
Bogers, 023 5312902.



Heemstede - De schrijfster 
Connie Palmen komt op maan-
dag 17 maart naar Het Oude 
Slot. Op uitnodiging van het Po-
dium Oude Slot geeft zij een le-
zing over haar oude en recente-
re werk. Aanvang: 20.15 uur.
De lezingen van Connie Palmen 
kenmerken zich door een aan-
gename mengeling van licht-
voetigheid, ernst en een beetje 
theater. En door uitwisseling met 
haar publiek. Met haar romans: 

‘De Wetten’, De Vriendschap’, 
‘I.M’, ‘De Erfenis’ en ‘Geheel de 
uwe’ behoort Connie Palmen tot 
de belangrijkste en meest gele-
zen Nederlandse schrijvers van 
deze tijd. In haar laatste boek 
‘Lucifer’ vormt het begrip Waar-
heid de kern met als uitgangs-
punt dat de waarheid principi-
eel onkenbaar is. In ‘Lucifer’ on-
derzoekt Connie Palmen de ge-
heimzinnige valpartij van Clara 
Wevers de vrouw van compo-
nist Lucas Loos. Tijdens een va-
kantie in Griekenland veronge-
lukt zij. In dit boek staat de intri-
gerende vaag centraal wie een 
mens is ‘zichzelf’ of datgene wat 
we zijn in de ogen en de ver-
halen van anderen. Tijdens de-
ze avond is boekhandel Blokker 
aanwezig met de boeken van de 
schrijfster.  Let op pinnen is niet 
mogelijk. U bent welkom in Het 
Oude Slot, ingang aan de Ring-
vaartlaan, Heemstede. Reser-
veren kaarten 06-13133626 of 
voor de lezing aan de zaal.
www.podiumoudeslot.nl 
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Simone van der Vlugt signeert 
haar nieuwe boek bij ‘De Pijp’

Heemstede - Zaterdag 15 
maart van 14 .00 tot 15.00 uur 
signeert Simone van der Vlugt 
haar boeken bij kantoorboek-
handel De Pijp.

Blauw water
“Als Lisa in haar achtertuin de 
was ophangt staat er plotse-
ling een ontsnapte tbs’er voor 
haar neus. Vluchten is geen op-
tie omdat ze het leven van haar 
dochtertje Anouk niet in gevaar 
wil brengen. Er volgt een angst-
aanjagende en zenuwslopende 
week waarin moeder en dochter 
in hun huis gegijzeld worden. Li-
sa zal moeten proberen het ver-
trouwen van de man te winnen.
Senta is journaliste en is met haar 
auto verdwaald in de mist. Als ze 
besluit aan te bellen bij een dijk-
huisje, wordt er niet opengedaan. 
Ze loopt om het huis heen en ziet 
tot haar schrik dat daarbinnen 
een vrouw met een mes wordt 
bedreigd. Ze vlucht, maar terwijl 
ze op zoek gaat naar hulp over-
komt haar iets vreselijks…”

De auteur
Simone van der Vlugt werd be-
kend als jeugdboekenschrijster 
en schreef in 1995 een historisch 
jeugdboek onder de titel  De 
Amulet. Dit was het eerste boek 
in een lange reeks historische 
jeugdboeken voor de leeftijds-
categorie 12+ waar ze verschil-

lende prijzen mee won. In 2004 
brak ze op grootse wijze door 
met haar eerste literaire thriller 
De Reünie waarvan ruim 200.000 
exemplaren over de toonbank 
gingen. Hierna verschijnt haar 
tweede thriller Schaduwzuster 
waar inmiddels 180.000 exempla-
ren van zijn verkocht. Ook haar 
derde thriller, Het laatste offer 
heeft de bestsellerstatus bereikt. 
Het werd genomineerd voor de 
NS publieksprijs 2007 en werd 
met 150.000 exemplaren de der-
de bestseller op rij. Februari dit 
jaar verscheen de vierde thriller 
van Simone van der Vlugt Blauw
water. Het is opnieuw een
beklemmende psychologische
thriller in de sfeer van De reünie.
Nieuwsgierig geworden of een 
trouwe fan? U bent zaterdag van 
harte welkom. De Pijp is geves-
tigd aan de Raadhuisstraat 30, 
Heemstede, tel. 023-5287562.

lende prijzen mee won. In 2004 

Kors Busbroek neemt
afscheid van de gemeente
Heemstede - Met ingang van 1 
april zal Kors Busbroek de ge-
meente Heemstede verlaten. Hij 
heeft meer dan 33 jaar bij de 
gemeente Heemstede gewerkt, 
waarvan de laatste 20 jaar als 
directeur van de sector Samen-
leving. In zijn werk heeft Kors 
Busbroek veel contacten opge-
bouwd binnen en buiten Heem-
stede, zowel met inwoners als 
met organisaties en verenigin-
gen op het terrein van o.a. wel-
zijn, sociale zaken, cultuur, on-
derwijs en sport. Tijdens een 
receptie in Het Oude Slot o 14 
maart neemt hij afscheid van 
alle relaties en collega’s. Die 
wordt gehouden van 16.30 tot 
18.30 uur.

Fusie
Kors Busbroek trad op 15 de-
cember 1974 in dienst bij de 
gemeente Heemstede. Hij was 
toen 25 jaar en begon bij de af-
deling Sociale Zaken. Daarna 

volgden functies op de afdelin-
gen Welzijn en  Maatschappe-
lijke Zorg. De afgelopen twin-
tig jaar was hij werkzaam als di-
recteur van de sector Samenle-
ving. In die periode heeft hij een 

grote bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van het sociale en 
welzijnsbeleid van de gemeente 
Heemstede. Verder heeft hij veel 
grote projecten in goede banen 
geleid, o.a. op het gebied van af-
stoten van gemeentelijke dien-
sten enerzijds en concentratie 
van gemeentelijke taken an-
derzijds. Zo werd een aantal ja-
ren geleden Het Oude Slot ver-
zelfstandigd en zeer recent nog 
stemde de gemeenteraad in met 
de fusie van de gemeentelijke 
bibliotheek Heemstede en de 
stadsbibliotheek Haarlem in een 
(op termijn) zelfstandige stich-
ting. Op het gebied van Socia-
le Zaken kwamen er juist taken 
bij: bij de gemeente Heemstede 
werd de Intergemeentelijke Af-
deling Sociale Zaken onderge-
bracht. Deze afdeling voert ta-
ken uit voor de gemeenten Ben-
nebroek, Bloemendaal, Haar-
lemmerliede en Spaarnwoude 
en uiteraard Heemstede zelf.

Connie Palmen in Heemstede

Expositie aan huis Clemens Buur
Heemstede - De bekende Heemsteedse kunstenaar Clemens Buur 
houdt een voorjaarsverkoopexpositie van nieuw, abstract, mysterie-
vol werk. Was zijn vroegere werk nog goeddeels fi guratief, nu is het 
de abstractie, die hem boeit, doch weer met zijn impressionistische 
signatuur. De prijzen zijn redelijk. De expositie is zoals gewoonlijk 
aan huis. Bezoek op afspraak, telefoonnummer 023 - 5 29 57 412.

Glasobjecten van
Adrienne Ris-Peeters in Leiden

Heemstede - Van 2 maart tot 6 
juli exposeert de Heemsteedse 
Adrienne Ris-Peeters in galerie 
Kleintje Kunst in de Pieterskerk-
Choorsteeg in Leiden. 

Zo lang Adrienne weet heeft de 
bekoring van het licht haar bij-
zonder gefascineerd. Licht in 
combinatie met kleur. De liefde 
voor de schittering en het licht 
van het gekleurde glas is haar 
vroeger thuis met de paplepel 
ingegeven. Haar vader ontwierp 
de glas-in-loodramen voor zijn 
eigen huis en dat gaf aan het in-
terieur een bijzondere sfeer. In 
de ramen zag je een levendig 
patroon van cirkels, rechthoe-
ken en lijnen. Door het inval-
lende zonlicht leken de vormen 
zelfs te bewegen. Geen wonder 
dat zij zich wilde gaan speciali-
seren als vormgever in glas.

Haar voorkeur gaat uit naar 
glasfusing: het samensmelten 
van glas op 830 °C. Met deze 
techniek kun je twee- en driedi-
mensionaal werken. Haar twee-
dimensionale raamdecoraties 
zijn als het ware ‘schilderen met 
licht’.
De galerie is geopend op don-
derdagavond 19.00 – 21.00 uur, 
vrijdag en zaterdag van 12.00 – 
18.00 uur en de laatste zondag 
van de maand van 12.00 – 17.00 
uur. Meer info: 023 – 5292720. 

Workshop

Afrikaanse 
Dans

Heemstede - Rosa Ma-
ria komt uit Angola en 
Afrikaanse dans is haar 
grootste passie. Zij vindt 
het heerlijk om u met de 
dynamiek, expressie en 
cultuur van deze dansen 
kennis te laten maken.

Vanaf haar kinderjaren was 
zij betoverd door en in de 
ban van de dans, geïnspi-
reerd door haar oma, die 
sterdanseres was in een 
vooraanstaande Angole-
se dansgroep. Ze heeft zelf 
opleidingen gevolgd in An-
gola en les gekregen van 
dansleraren Bia en Mano-
lo, solisten van de Ango-
lese Dance Company. Ook 
heeft zij zich bekwaamd in
andere Afrikaanse dans-
stijlen, Oosterse dans en 
Braziliaanse Samba. Zij 
blijft haar ‘roots’ trouw en 
kan zeker als cultuuram-
bassadrice gezien worden 
voor haar geboorteland. 
Na de workshop van de
enthousiaste Rosa Maria 
gaat u moe maar voldaan 
naar huis. 

De workshop Afrikaanse 
Dans is op woensdag 19 
maart om 10.00 uur bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Entree 5,- 
euro. Telefoon: 023-548 38 
28 kies 1.

Samen eten

Gast aan tafel bij Welzijn Ouderen
Heemstede - In 2008 werkt SWOH in het kader van de geza-
menlijke maaltijden met het thema ‘De maaltijd keuze van een 
speciale gast’. Maandelijks wordt een speciale gast aan tafel uit-
genodigd, die een menu naar eigen keuze samenstelt en vertelt 
over haar/zijn werkzaamheden. Op dinsdag 25 maart om 12.30 
uur wordt men hartelijk welkom geheten door de gastvrouwen, 
in de grote zaal van WOH. De speciale gast is dan Marja Schulp-
zand, sociaal-cultureel werker van de Pauwehof. Zij heeft geko-
zen voor o.a. een mosterdsoep, kip, groenten en gebakken aard-
appeltjes met ijs als nagerecht. De kosten bedragen 9,50 euro. 
De dinerbon kunt u vanaf dinsdag 4 maart kopen bij de recep-
tie van WOH, 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.
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Heemstede - Zoals de schilder Jacob van Ruysdael zijn indruk-
wekkende landschappen en dramatische luchtpartijen schildert, 
zo staat het Ruysdael Kwartet bekend om zijn intense samenspel 
en genuanceerd klankpalet. Woensdag 19 maart treedt het viertal 
op in Het Oude Slot, om 20.15 uur.
De violisten Joris van Rijn, Emi Ohi Resnick, Gijs Kramers en cel-
list Jeroen den Herder vormen het Ruysdael Kwartet. Het Podium 
Oude Slot- publiek heeft al eerder kennis kunnen maken met de-
ze vier jonge musici. Het kwartet heeft over zijn concerten veel lof 
ontvangen. In de intieme sfeer van Het Oude Slot brengt dit ge-
renommeerde strijkkwartet werken van Serge Prokofjev, Gabriel 
Prokofjev en Peter Iljitsj Tsjaikovsky op het programma. 
Het Oude Slot, ingang aan de Ringvaartlaan, Heemstede. 
Reserveren kaarten 06-13133626 of voor het concert aan de zaal. 
www.podiumoudeslot.nl

Poppentheater
Verliefd op Prins Peter

Heemstede - Op zaterdag 15 maart is er een vertelvoorstelling 
in Lilaluna Verteltheater: De verwende prinses. Prinses Paula is 
een enorm verwende prinses. Zij krijgt altijd haar zin. Op een 
dag ontmoet zij de knappe Prins Peter en ze wordt meteen sta-
pelverliefd op hem. Ze wil natuurlijk dat Prins Peter ook verliefd 
wordt op haar, maar of dat gaat lukken? De verwende prinses 
is een leuke voorstelling voor het hele gezin, dus ook voor opa’s 
en oma’s. Kom luisteren, kijken en genieten in Lilaluna’s sprook-
jesachtige theater aan de Ir. Lelylaan 10 (oude Nova-college) te 
Heemstede. De voorstelling begint om 14.30 uur en is geschikt 
voor kinderen vanaf 4 jaar. Een kaartje kost 6,50 euro per kind 
en 7,50 euro per volwassene (dit is inclusief drinken en iets lek-
kers). Graag van te voren kaartjes reserveren op 023-5475892 of 
via info@lilaluna.nl

Ruysdael kwartet
in Oude Slot

Extra voorstelling in Theater de Luifel  

Cabaret door Hassan’s Angels
Heemstede - Voor het 10-jarig 
bestaan van ons Theater de Lui-
fel in Heemstede is er nog een 
extra cabaretvoorstelling inge-
last. En wel van Hassan’s Angels 
op zaterdag 22 maart. De voor-
stelling gaat van start om 20.15 
uur.
Hassan’s Angels zijn dit thea-
terseizoen terug met een nieu-
we formule. Zij presenteren als 
cabaretduo de flitsende show 
‘Goed Nieuws Uit Nederland’. 
Want wanneer hoorde u voor 
het laatst goed nieuws over al-

lochtonen? Hassan’s Angels 
presenteren het nieuws an-
ders, vol liefde en Turks! Zij la-
ten u kennismaken met de mens 
achter het nieuws. Zodat u weer 
weet voor wie u werkelijk bang 
moet zijn. In ‘Goed Nieuws Uit 
Nederland’ worden sketches, 
liedjes en persoonlijke verhalen 
in hoog tempo afgewisseld. Hi-
larisch cabaret met een aangrij-
pende ondertoon. ‘Hassan’s An-
gels’ bestaat uit de Turkse actri-
ces Inci Lulu Pamuk (o.a. Turkish 
Delight) en Elvan Akyildiz ( o.a. 

Sesamstraat en ‘Surinamers zijn 
beter dan Turken’)

Theater de Luifel,  Herenweg 96 
in Heemstede. Entree is 15,50 
euro, CJP/65+ 14,50 euro (in-
clusief pauzedrankje). Kaart-
verkoop van maandag t/m vrij-
dag van 9.00 tot 16.00 uur en 45 
minuten voor aanvang. Telefo-
nisch reserveren via theaterlijn: 
(023) 548 38 38 of via www. 
theaterdeluifel.nl.  Reserverings-
kosten: 0,50 euro per kaart met 
een maximum van 4,50 euro.

Film & lunch 
voor senioren
Heemstede - Donderdag 20 
maart wordt bij Casca voor se-
nioren een komische drama-
film gedraaid. Het handigst is 
om Casca te bellen voor meer 
informatie over de film. In de 
pauze wordt in de foyer van de 
Luifel een heerlijke lunch ge-
serveerd, die gezellig met el-
kaar genuttigd wordt. Het he-
le programma is van 10.30- ± 
13.30 uur in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Kosten in-
clusief lunch: 8,50 euro. Senio-
ren van 65+ betalen 7,50 euro. 
Opgeven kan t/m maandag 17 
maart, tel: (023) 548 38 28.

Drieluik/theatervoorstelling
Droom van Vrede

Heemstede - Twaalf Nederlandse jongeren vertrokken van 
25 januari tot 9 februari naar Israël en de Palestijnse Ge-
bieden. Met lokale jongeren van zowel Palestijnse als Is-
raëlische zijde zochten zij naar de ‘Droom! van Vrede’. De 
jongeren hebben tijd doorgebracht in Jeruzalem, Bethle-
hem, Hebron, Ramallah en Tel Aviv. De reis heeft grote in-
druk gemaakt op de groep. Hun ervaringen in gastgezin-
nen en gesprekken met studenten hebben zij verwerkt in 
een theater-drieluik.

Hoe houden jongeren die in een conflictsituatie leven zich 
stand? Wat zijn hun dromen en hoe zien ze hun toekomst? Voor 
de groep heeft de reis tot meer inzicht geleid in de complexi-
teit van het conflict, maar ze vonden geen vrede. Wel vonden 
ze inspiratie voor het multimediale theaterdrieluik over vrede  
Dit stuk zal een onpartijdig beeld geven van de situatie en op 
een persoonlijke manier de ervaringen van de jongeren in beeld 
brengen. Lees meer over hun reis op: www.timukota.nl/droom-
vrede/index.html

Stichting Timu Kota helpt Nederlandse jongeren  hun droom 
waar te maken op gebied van maatschappelijke betrokkenheid  
en ontwikkelingssamenwerking. Het uitwisselen van talenten en 
kennis vindt Timu Kota belangrijk.

Wanneer?
De voorstelling is op donderdag 20 maart om 20.00 uur bij Casca 
in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Entree: 7,50 euro. Reser-
veren noodzakelijk. Telefoon: 023- 548 38 28 kies 1.
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Excursie naar het 
Cobra Museum

Heemstede - In het Cobra 
Museum voor Moderne Kunst 
in Amstelveen is een tentoon-
stelling van Karel Appel inge-
richt uit de periode van 1958 tot 
1962. In deze jaren brak hij de-
finitief door en verwierf wereld-
wijd grote bekendheid. Ruim 23 
topstukken op groot formaat zijn 
opgesteld zoals Jan Vrijman de 
schilderende Appel heeft ge-
filmd: frontaal door een gat in 
het schildersdoek. 
Karel Appel was medeoprich-
ter van de Experimentele Groep 
Holland en CoBrA.
Topwerken van andere Cobra-
schilders als Lucebert, Corneil-
le, Brands e.a. zijn te zien op de 
permanente tentoonstelling.

Dinsdag 25 maart verzamelen 
we om 9.40 uur op het Wipper-
plein bij de halte van bus 140 
richting Hoofddorp. Gastvrou-
wen van Casca begeleiden de 
excursie en treden op als vraag-
baak. De kosten zijn: 11.50 euro, 
65+ 9,50 euro, MK 2,50 euro (in-
clusief organisatiekosten, exclu-
sief reiskosten en consumpties). 
Opgeven door middel van beta-
len uiterlijk donderdag 20 maart 
bij Casca in de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede, geopend op 
doordeweekse dagen van 9.00-
12.00 uur. 
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Het loopt storm bij Tineke
79-Jarige Bennebroekse schrijft 
bestseller voor computergebruikers

Met de aanschaf van een pc 
schreef Kranenborg zich des-
tijds gelijk in voor een cursus. 
Maar al gauw kwam ze er achter 
dat wordt uitgegaan van een ba-
siskennis bij de cursisten. Juist 
bij ouderen is dat echter geen 
vanzelfsprekendheid. ” Het is 
voor veel mensen moeilijk voor 
te stellen hoe het is als je hele-
maal niets weet van computers. 
Het begint al bij de terminologie. 
Als je bijvoorbeeld niet precies 
weet wat het verschil is tussen 
hardware en software heb je al 
een probleem.” Het is de voor-
naamste reden waarom ouderen 
in een vroeg stadium afhaken. 
Ze raken snel het spoor bijs-
ter. ”Tijdens de computercursus 
schreef ik alles op wat ik tegen 
kwam en ik onduidelijk vond. Na 
enige tijd kreeg ik door dat alle 
les-en handboeken ergens mid-
denin beginnen. Niet bij de ba-
sis.” Tineke schreef haar aante-
keningen in duidelijke en een-
voudige woorden op. Ook haar 
docente was verrast door het 
heldere taalgebruik en vroeg 
haar of ze haar opmerkingen 
over kon nemen ter ondersteu-
ning van de computercursus.

Wees niet bang voor de 
computer
Maar de ondernemende Benne-
broekse besloot een stap verder 
te gaan en bewerkte haar zorg-
vuldig neergepende aanteke-
ningen tot een boek, ’Wees niet 
bang voor de computer’. Een jaar 
geleden was het in eigen beheer 
uitgegeven boek af. Kranenborg 
liet het handboek los op een 
vriendin, een volslagen leek op 
het gebied van de computer. ”Ik 
vroeg haar: kijk jij nou of het je 

allemaal duidelijk is en dat heeft 
ze gedaan. Met haar opmerkin-
gen kon ik enkele aanpassingen 
maken tot we helemaal tevreden 
waren met het resultaat.” 
Het boek was meteen een hit 
bij de beginnende computer-
gebruiker. Het NCRV radiopro-
gramma Cappuccino besteed-
de aandacht aan het computer-
boek voor de oudere beginner 
en het balletje ging rollen. Niet 
veel later volgden interviews in 
het Haarlems Dagblad en de Te-
legraaf. Kranenborg: “Ik reali-
seerde me niet dat die artikelen 
ook in andere regionale dagbla-
den worden gepubliceerd. Bin-
nen de kortste keren kwamen er 
reacties uit het hele land.”  Een 
bevriend echtpaar schoot haar 
te hulp met de beantwoording 
van alle verzoeken en de verzen-
ding van de boeken. Het boek is 
nu te verkrijgen via www.com-
puterschuw.nl en kost 22 euro 
inclusief verzendkosten of per 
brief (zonder postzegel) naar 
antwoordnummer 2002 1430 VB 
Aalsmeer. Ook is het te bestel-

Bennebroek – Ze heeft het allemaal niet zien aankomen. Toen 
Tineke Kranenborg uit Bennebroek acht jaar geleden haar 
eerste schreden zette op de digitale snelweg, stuitte ze op 
dezelfde obstakels als zovele van haar leeftijdgenoten. De 
computercursussen voor senioren helpen je op weg, maar 
de bestaande handleidingen voor computergebruikers bren-
gen eerder meer verwarring dan uitkomst. Ze besloot zelf een 
computerboek te schrijven voor de oudere beginner en het 
bleek een schot in de roos. ‘Het is hier een gekkenhuis. De 
aanvragen komen zelfs uit Spanje, de Nederlandse Antillen en 
Oostenrijk.’ Tineke heeft er een dagtaak aan.

len bij de boekhandel (ISBN 90-
77564-66-7). Naast de duidelij-
ke stap voor stap uitleg en het 
heldere taalgebruik, is er nog 
een reden waarom juist haar 
boek zo aanslaat. “Ik heb heel 
goed nagedacht over wat ik in 
het boek zou opnemen en wat 
ik er uit zou laten. Overbodi-
ge informatie leidt alleen maar 
tot onbegrip. De meeste oude-
ren willen e-mailen, chatten en 
een brief versturen. Ook spelle-
tjes, puzzels en medische gege-
vens opzoeken bijvoorbeeld zijn 
populair bij hen. Misschien den-
ken de mensen wel: als zij het 
kan op haar leeftijd, dan kan ik 
het wellicht ook!”
Als Tineke niet achter haar 
beeldscherm zit -ze is verknocht 
aan het kaartspelletje Spider-
man- werkt ze graag in de tuin. 
En dan is er nog die andere pas-
sie: quatre-mains. Regelmatig 
is zij met een partner achter de 
piano te vinden. Voor haar qua-
tre-mains groep is zij naarstig 
op zoek naar nieuwe leden, die 
het leuk vinden om deze mu-
ziekvorm te beoefenen. Geïnte-
resseerde pianospelers kunnen 
zich bij haar melden.  

‘Je kunt meer dan je denkt’
Tineke Kranenborg onderstreept 
het belang van het computerge-
bruik bij senioren. “Enkele jaren 
geleden was de computer nog 
iets vrijblijvends, maar dat is het 
niet meer. Als je de stap naar 
de computer niet maakt, val je 
tussen de wal en het schip. Het 
contact met  kinderen die ver 
weg wonen gaat heel gemakke-
lijk met de email en de webcam. 
Schrijven doen ze straks echt 
niet meer. Internetbankieren 
wordt ook steeds gewoner en er 
valt veel kennis te vergaren via 
het internet. Bovendien stimu-
leert het je hersenen en dwingt 
je na te denken over nieuwe din-
gen. Juist voor ouderen die niet 
meer zo mobiel zijn of alleen ko-
men te staan is het contact via 
de computer van grote beteke-
nis. De kans dat je in een isole-
ment komt neemt beduidend af. 
En waarom zou je het niet pro-
beren? Je kunt vaak meer dan je 
denkt en dat ding is nog nooit 
ontploft.”
De vitale schrijfster wuift iede-
re vergelijking met Sonja Bakker 
bescheiden weg. Ook de Noord-
Hollandse dieetdiva ziet haar in 
eigen beheer uitgebrachte boe-
ken als warme broodjes over 
de toonbank gaan. ”Ik wil niet 
met mijn hoofd op de tv, hoor”, 
roept ze lachend. Een huisje aan 
de Rivièra zit er vooralsnog niet 
in (‘de kosten zijn ook allemaal 
voor mijn rekening’), maar een 
tweede boek voor ouderen wel. 
Die gaat onder andere over di-
gitale fotografie. Tineke is nog 
lang niet toe aan de geraniums.
Mirjam Goossens

Installatie WMO-raad 
Bennebroek

Bennebroek - Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 14 maart 
zal de WMO-raad van Bennebroek worden geïnstalleerd. In de  
WMO-raad zijn maatschappelijke organisaties vertegenwoor-
digd die actief zijn in Bennebroek. Burger- en cliëntenparticipa-
tie is een belangrijk onderdeel van de WMO; belanghebbenden 
moeten kunnen meedoen en meepraten over de invulling van 
de lokale wet. Het is de taak van de raad om gevraagd en onge-
vraagd advies aan de gemeenteraad en het college van burge-
meester en wethouders te geven over zaken die van belang zijn 
voor diegenen die gebruik maken van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). In de WMO-raad van Bennebroek hebben 
zitting de heer F. Hoenderdos, (Stichting ’t Web, belangenvereni-
ging gehandicapten en chronisch zieken), mevrouw Y. Has-Küh-
ne (ouderenbonden SWOB en BSOB), mevrouw C. Wessels (Jong 
Nederland Bennebroek) – vooralsnog - mevrouw L. Baan Tandem 
(mantelzorgorganisatie), mevrouw H. Cornelje (cliëntenraad van 
de Geestgronden locatie Bennebroek), en een schriftelijke verte-
genwoordiging van de cliëntenraad van woonzorgcentrum Meer-
leven). Deze personen worden aangesteld tot 1 januari 2009. 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is op 1 januari 
2007 in alle Nederlandse gemeenten van kracht geworden. Ge-
meenten hebben een regierol op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn gekregen. Zij moeten ervoor zorgen dat alle burgers mee 
kunnen doen aan de samenleving. Om dit te realiseren onder-
steunt de gemeente haar burgers en betrokken organisaties op 
diverse terreinen. De (Wmo) is er voor iedereen. Voor gezonde 
mensen, maar ook voor mensen met beperkingen door ouderdom 
of handicap, een chronisch psychisch probleem, een psychosoci-
aal probleem en (ouders van) kinderen met opvoedproblemen. 

Programma bij Praktijk Deen  
‘Herstel & Balans:

Revalidatie na kanker’
Heemstede - Kankerpatiënten 
hebben na een operatie of che-
motherapie vaak weer moeite in 
balans te komen en de draad van 
hun dagelijkse leven op te pak-
ken. Een vaak onverklaarbare, 
langdurige vermoeidheid, maar 
ook psychische problemen zijn 
hier de belangrijkste oorzaak van. 
Speciaal voor deze patiënten is in 
Heemstede een groepsrevalida-
tieprogramma bij Praktijk Deen. 
Dit programma, Herstel en Ba-
lans genaamd, wordt uitgevoerd 
in samenwerking met het Inte-
graal Kankercentrum Amsterdam 
(IKA). Herstel en Balans is een 
combinatie van lichaamstraining 
en psychosociale begeleiding. 
Het programma is gericht op het 
verbeteren van de kwaliteit van 
leven en het bevorderen van het 
lichamelijk en psychisch herstel. 
Een uniek programma. En net 
dát steuntje in de rug waarvan de 
ex-deelnemers zeggen dat ze dat 
juist zo hard nodig hebben. Om 
‘meer energie te krijgen’, ‘weer in 
de toekomst durven kijken’, ‘een 
betere conditie te hebben’ en zo-
als een ander zei ‘het gevoel er 
niet alleen voor te staan’.

Twee keer per week trainen
Deelnemers aan het program-
ma komen gedurende 10 weken 
twee keer per week bijeen in een 
groep van 8-10 personen. Het 
trainingsprogramma bestaat uit 
individuele training op bijvoor-
beeld de fiets- en roei-ergometer 
en groepsbeweging door mid-

del van sport en spel. De deel-
nemers worden hierbij begeleid 
door een fysiotherapeut, waarbij 
ieder op zijn eigen niveau traint. 
De training is niet alleen gericht 
op verbetering van de conditie, 
kracht, balans en coördinatie, 
maar ook op het leren omgaan 
met vermoeidheid. Het psychoso-
ciale deel van de revalidatie om-
vat een aantal themabijeenkom-
sten gericht op onderwerpen als: 
vermoeidheid, inspanningsfysio-
logie, omgaan met spanning en 
verwerking. 

Kosten
Momenteel vergoeden diverse 
zorgverzekeraars (deels) het pro-
gramma. Daarnaast zijn werkge-
vers doorgaans bereid om een 
bijdrage te leveren i.v.m. de Wet 
Poortwachter.

Verwijzing/aanmelding
Onlangs zijn er weer twee reva-
lidatiegroepen met succes af-
gerond. Het aanmelden voor de 
groepen, die in april en mei van 
start gaan, is begonnen. Voor bei-
de groepen zijn er nog plaatsen 
vrij. De intakes voor de groep van 
april vinden eind maart, begin 
april plaats. (Ex-)patiënten kun-
nen op verwijzing van hun me-
disch specialist of huisarts deel-
nemen aan het programma.
Bij Praktijk Deen aan de Meijer-
slaan 258 kunnen zij een infor-
matiepakket en aanmeldingsfor-
mulier aanvragen, tel. 023-529 
3919.
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Regio - Op zondag 16 maart zal 
het eerste concert worden ge-
geven in de serie van ‘Sjostako-
vitsj in drie verschillende bezet-
tingen’. Dit wordt uitgevoerd in 
concertzaal Kadens aan de Wa-
genweg 60 Haarlem door het 
Allegra Kwartet. Aanvang: 20.15 
uur.
Het Allegra Kwartet bestaande 
Rosanne Philippens en Nadia 
Frissen - viool, Hannah Styrijbos 
- altviool en Lidy Blijdorp - cello, 
allen rond de twintig jaar, ver-
tegenwoordigt de top onder de 
jonge Nederlandse strijkkwar-
tetten. Zij zijn voortgekomen uit 
de ‘Fancy Fiddlers’ van vioolpae-
dagoge Coosje Wijsenbeek en 
vormen sinds 2005 een strijk-
kwartet, dat al een prijs won 
op het Internationale Kamer-
muziekconcours “Charles Hen-
nen”, een tournee door Frankrijk 
maakte en in de kleine zaal van 
het Concertgebouw te Amster-

dam op trad. Zij voeren werken 
uit van Mozart, Mendelssohn en 
Sjostakovitsj (strijkkwartet no. 9)  
meer informetie via hun website 
www.allegrakwartet.nl
Op zaterdag 29 maart om 20.15 
uur volgt het tweede concert in 
deze serie, gegeven voor een 
jong cello-piano-duo Anton 
Pavlovsky/Sergey Basukinsky, 
afkomstig uit Moskou. Zij zullen 
werken uitvoeren van Strawins-
ky, Prokofiev en Sjostakovitsj. 
De serie wordt besloten op za-
terdag 5 april om 20.15 uur met 
een concert door een pianotrio 
bestaande uit Tatjana Loginova 
- piano, Myrte van Westerop - 
viool en Sven Weyens - cello, zij 
spelen het Aartshertogtrio van 
L. van Beethoven en het piano-
trio van Sjostekovitsj.
Voorverkoop bij Bruno Klassiek, 
Gierstraat 50 te Haarlem. Meer 
info email kadens@hetnet.nl of 
tel: 023-5311891.

Kom kijken en meezingen!

Open dag op de
Koorschool St. Bavo

De school is geschikt voor kinderen die graag zingen en van 
muziek houden. Zij kunnen samen met hun ouders, hun hart op-
halen en horen dat er op deze basisschool door de hele school 
wordt gezongen en gemusiceerd. De leerkrachten zijn deze 
dag aanwezig om alle vragen te beantwoorden over de didac-
tische overstap. Ook voor jongere kinderen vanaf groep 2 be-
staat er de mogelijkheid om van professionals muziekles te krij-
gen in het gebouw van de Koorschool aan de Westergracht 61.  
Hiervoor zijn de Kennemer Kinderkoren opgericht en ook deze 
koren worden in de regio veel gevraagd om optredens te 
verzorgen. Meer informatie over de Koorschool is te lezen op 
www.koorschoolhaarlem.nl.

Regio – Kinderen die nu in groep 4 zitten, zijn zaterdag 15 
maart uitgenodigd om te kijken op de Koorschool St. Bavo 
in Haarlem. Daar wordt een Open Dag gehouden, tussen 
13.30 en 15.30 uur.

Muziekpleinconcert met
romantische liederen

Regio - Gemengd Koor Zuid-West geeft een muziekpleinconcert in 
de Philharmonie in Haarlem. Henny Brouwer, de dirigent, heeft een 
goede mix van zowel volksmuziek, pop, latin, romantische liederen 
(o.m. van Schubert). Zo ’n bonte mix van stijlen is leuk voor het koor 
en voor de dirigent. Het belooft een heerlijk concert te worden op 
zaterdag, 15 maart vanaf 12.30 uur. U bent van harte welkom in de 
Philharmonie, de toegang is gratis.

Curiosa- en antiquiteitenmarkt 
bij ‘Zang en Vriendschap’

Regio - Op zaterdag 15 maart 
houdt het Koninklijk Haarlems 
Mannenkoor Zang & Vriend-
schap, bijna 180 jaar oud en 
nog springlevend, zijn jaarlijks 
snuffel-, curiosa- en antiquitei-
ten- annex rommelmarkt. Veel 
Haarlemmers en Kennemerlan-
ders komen ieder jaar op de-
ze markt af. Redenen: de grote 
kans hier voor een prikkie leuke 
dingen te scoren en de gezelli-
ge sfeer. Om 10.00 uur gaan de 
deuren van het eigen gebouw 
van Zang & Vriendschap, Jans-
straat 74, Haarlem open. Dit ligt 
op een boogschot van de Grote 
of St.-Bavokerk.

Traditioneel is de grote repeti-
tie- en uitvoeringzaal van het 
oudste koor van Nederland en 
vermoedelijk ook van West-Eu-
ropa, afgeladen met  een enor-
me hoeveelheid hebbedingen. 
Bijzonder dit jaar is een grote 
collecties bedrijfs- en vereni-
gingsstropdassen met logo die 
een vermaard verzamelaar, sa-
men met zijn reusachtige verza-
meling bierglazen, aan Zang & 
Vriendschap heeft geschonken 
om op de snuffelmarkt te verko-
pen. De toegang (tot 16.00 uur) 
en de koffie zijn gratis. 

‘Met je dummy 
door de duinen’
Regio - Vrijdagmiddag 14 maart 
neemt Linda Hartgring belang-
stellenden weer mee op de 
maandelijkse wandeling door 
de Amsterdamse Waterleiding-
duinen, waarbij ze onderweg te-
kenles geeft. Neem zelf dummy 
(schetsboek) en potloden of an-
der tekenmateriaal mee.
Van 13.30 tot 16.00 uur, 10 euro 
per keer. Vertrek- en eindpunt is 
de Oase.
Informatie en aanmelden via 
www.casalinda.nl, of bel 023-
5294163.

Sjostakovitsj in drie 
verschillende bezettingen

Kerkdiensten
in Spaarne Ziekenhuis

Regio - Elke zondag om 10.00 uur vindt in de kerkzaal in het 
Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats. Het is 
een dienst van Woord en Tafel met een oecumenisch karakter. 
Iedereen is welkom, zowel patiënten alsook bezoek. De kerkzaal 
bevindt zich op de begane grond naast het restaurant (volg rou-
te 55). De eerstvolgende dienst is op zondag 16 maart met als 
thema ‘Palmzondag’. Voorganger is pastor F. Bossink. De zang 
wordt ondersteund door het Exoduskoor uit Hillegom.

Goede vrijdag bij Casca
Heemstede - In verband met Goede Vrijdag is Casca, de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede, op vrijdag 21 maart geopend van 
9.00-12.00 uur.
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Adresgegevens & openingstijden
Gemeentekantoor, Havenstraat 87, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68. Fax: (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl 
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.

Sociale Zaken en Bouw- en Woningtoezicht:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

Burgerzaken:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. 
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag alleen op afspraak. Telefoon: (023) 548 58 68
Woensdag van 08.30 - 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur (alleen voor het 
aanvragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen).

Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  1 2  M A A R T  2 0 0 8

•  Gemeentelijke or-
ganisatie verhuist 
naar Raadhuisplein

•  Handhavingsactie 
gezonken vaartuig

• Evenement

•  Ontdek de vogels op 
Landgoed Leyduin

• Bouwplannen

•  Bestemmingsplan

• Verkeersbesluit

In deze HeemstedeNieuws 
vindt u o.a. informatie over:

In het hart van deze krant: Burgerjaarverslag 2007
In het middenkatern van deze Heemsteder 

vindt u het burgerjaarverslag 2007. Hierin 

blikt burgemeester Marianne Heeremans 

terug op de belangrijke gebeurtenissen in 

het afgelopen jaar. Op de wijze waarop wij 

als gemeente met u in contact traden. Op 

onze gemeentelijke dienstverlening. Op de 

veiligheidsaspecten in Heemstede. Belang-

rijke onderwerpen dus.

Om zoveel mogelijk inwoners te bereiken, 

is het burgerjaarverslag weer als speciale 

editie van HeemstedeNieuws opgenomen 

in het middenkatern van de Heemsteder 

opgenomen.

Ook op de website
Niet alle informatie is opgenomen in dit 

‘papie ren verslag’. Voor procedures, achter-

grondinformatie en tabellen met feiten en 

cijfers kunt u terecht op de gemeentelijke 

website. De informatie op de website vormt 

dus samen met het middenkatern in de 

Heemsteder het complete burgerjaarver-

slag 2007.

Het burgerjaarverslag is tevens verkrijgbaar 

bij de informatiebalie van het gemeente-

kantoor, Havenstraat 87 en vanaf 26 maart 

weer als vanouds in het raadhuis aan het 

Raadhuisplein 1.

Veel leesplezier!

Werkzaamheden Glipperdreef 
t.h.v. Belle van Zuylenlaan
Van maandag 17 maart tot de eerste week 

van april 2008 wordt er gewerkt aan de 

Glipperdree. Het werk bestaat uit het ver-

vangen van de riolering en aanbrengen 

van een verkeersdrempel op de Glipperdreef 

nabij de aansluiting met de Belle van Zuylen-

laan. Dit heeft gevolgen voor het verkeer 

op de Glipperdreef en de bereikbaarheid 

van de wijk via de Belle van Zuylenlaan.

Tijdens de werkzaamheden is het be-

tref fende gedeelte van de Glipper dreef 

afgesloten. Omdat er maar één rij-

baan beschikbaar blijft (van noord 

naar zuid), wordt het verkeer 

van beide kanten met verkeers-

lichten geregeld. De toegang tot 

de wijk via de Belle van Zuylen-

laan is afgesloten. De fi etsers op de Glipper-

dreef worden via de Aletta Jacobslaan om-

geleid door de Lizzy Ansinghlaan. De bus-

halte op de Glipperdreef aan de kant van de 

Belle van Zuylenlaan wordt tijdelijk verplaatst.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak 

uit het opbreken van de verharding, het 

deels frezen van het asfalt, het ver-

vangen van de oude rioleringsbuis 

en daarna weer herstellen van de 

verharding. Hierbij worden dan 

tevens voorzieningen aange-

bracht om de entree van 

de wijk in te richten als 

‘30 km-zone’.

HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

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

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

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

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.
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Ontdek de vogels op 
Landgoed Leyduin
Op zondag 16 maart van 11.00-12.30 uur 

en op zondag 27 april om 10.00-11.30 uur 

kunt u mee met de gids van Landschap 

Noord-Holland op vogelzoektocht in Land-

goed Leyduin, Oud Woestduin en Vinken-

duin. Een landgoed met veel oude bomen 

waar wel 35 vogelsoorten te vinden zijn 

zoals buizerd, boomkruiper en boomklever.

Het verzamelpunt van deze excursie is op het 

parkeerterrein bij Natuurinformatie centrum 

Kakelye van Leyduin aan de Manpadslaan 

te Heemstede, langs de Leidse vaart ten 

zuiden van station Heemstede/Aerdenhout. 

Aanmelden is verplicht en kan bij de 

InformatieWinkel van Landschap Noord-

Holland, tel. (0251) 36 27 62. De kosten 

bedragen € 3,50. Beschermers van Land-

schap Noord-Holland betalen € 2,50 en 

kinderen tot 12 jaar € 1,50. Meer informatie 

op www.landschapnoordholland.nl. Alle bui-

tenactiviteiten in Noord-Holland staan op 

www.natuurwegwijzer.nl.

Gemeentelijke organisatie 
verhuist naar Raadhuisplein

Bij kinderboerderij ’t Molentje: 
Zelf dieren voeren niet meer toegestaan

De gemeentelijke afdelingen verhuizen op 

21 maart naar het Raadhuisplein 1 in 

Heemstede. De organisatie was vanaf half 

september 2006 gevestigd in het tijdelijke 

kantoor aan de Havenstraat omdat het 

raadhuis werd verbouwd. Door de uitvoering 

van het Bouwplan Watertoren (Privilége), 

werd het gemeentekantoor aan de Van den 

Eijndekade gesloopt en wordt de gemeente-

lijke organisatie samengevoegd op het 

Raadhuisplein.

In verband met de verhuizing, de paas-
dagen en interne werkzaamheden is de 
gemeente gesloten op vrijdag 21 maart, 
maandag 24 maart (tweede paasdag) en 
dinsdag 25 maart.

Alle gemeentelijke afdelingen zijn vanaf 
26 maart centraal gehuisvest op het Raad-

huisplein. Ook voor een bezoek aan Loket 

Heemstede – nu nog Blekersvaartweg – 

kunt u vanaf 26 maart op het Raadhuisplein 

terecht.

Voor en na de verhuizing wordt echter wel 

extra drukte verwacht (dus langere wacht-

tijden) aan de balies. Ook is de levertijd 

van reisdocumenten en rijbewijzen in deze 

periode circa vijf dagen langer dan gebrui-

kelijk. (Dus ongeveer twaalf dagen i.p.v. 

een week). Voor veel zaken kunnen inwo-

ners wel terecht op het digitaal loket via 

onze website www.heemstede.nl.

‘Alles onder een dak’
Op 24 mei houdt de gemeente open huis, 

zodat u het vernieuwde raadhuis kunt 

bekij ken. Op deze dag kunt u een rond-

leiding krijgen en vinden er tal van acti-

viteiten plaats. Hierover leest u volgende 

maand meer.

Vanaf 15 maart 2008 is het niet meer toe-

gestaan zelf meegebrachte etenswaren te 

voeren aan de dieren van kinderboerderij 

’t Molentje in Heemstede. Veel bezoekers 

brengen eigen voer mee en hier-

door krijgen de dieren teveel eten. 

Bovendien kunnen voedselresten 

ziektekiemen bevatten die de dieren 

kunnen besmetten.

Voor het voeren van de geiten, konijnen 

en knaagdieren worden speciale voorzie-

ningen getroffen.

In de voerautomaat zit speciaal voer dat 

aan de geiten gevoerd mag worden. Nadat 

de dagelijkse hoeveelheid uit de automaat 

is verbruikt, wordt de automaat niet meer 

bijgevuld. Bij de konijnen en knaagdieren 

komt tweemaal daags een bord met groen 

te staan. Dit mag door de bezoekers aan 

de konijnen en knaagdieren aangeboden 

worden.

Gevaar of schade op straat?
Meld dit bij de Serviceteams
De gemeente Heemstede beschikt over serviceteams om kleinere onderhouds werk zaam-
heden uit te voeren en klach ten te verhelpen die niet meer dan één tot twee dagen vergen. 
De werkzaamheden kunnen betrekking hebben op straten, wegen, straat verlichting, 
straat  meubilair (banken en speeltoestellen), verkeers- en straatnaamborden, openbare 
groenvoorzieningen etc. 
Bel het speciale telefoonnummer (023) 548 57 62 of vul het formulier in op de homepage 
van de gemeentelijke website (www.heemstede.nl). U kunt ook een brief schrijven aan: 
Gemeente Heemstede, t.a.v. Serviceteams, Antwoordnummer 8, 2100 VB Heemstede 
(geen postzegel nodig).

Aanvragen bouwvergunning
2008.054 het doorbreken van een tussenmuur  - César Francklaan 23

2008.057  het uitbreiden van een woonhuis met  - Kerklaan 127

een dakopbouw en aanbouw 

2008.058  het uitbreiden van een woonhuis met  - Kerklaan 129

een dakopbouw en aanbouw

2008.059 het uitbreiden van een woonhuis  - Irislaan 17

2008.060 het plaatsen van een erfafscheiding  - Van der Horstlaan 1

De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 

en Woningtoezicht (Havenstraat 87).

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 7 maart 2008)
2008.039  het plaatsen van een dakkapel op  - Schollevaarlaan 5

het voordakvlak 

2008.043  het plaatsen van een dakkapel op  - Prof. Asserlaan 21

het voordakvlak 

2008.045  het vernieuwen van een dakkapel op het - Sportparklaan 2

voorgeveldakvlak en achtergeveldakvlak

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 7 maart  2008)
2007.230 het plaatsen van een dakopbouw  - Zandvoortselaan 93

2008.001 het plaatsen van een dakopbouw  - Zandvoortselaan 91

2008.010  het uitbreiden van de winkel op de  - Zandvoortselaan 161-163

begane grond 

2008.013 het veranderen van het dak en de voordeur  - Blekersvaartweg 17

2008.027 het uitbreiden van de badkamer  - Johannes Verhulstlaan 24

De bovenstaande vergunningen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Havenstraat 87). U kunt hiertegen bezwaar maken.

Bouwplannen

Verzoek vrijstelling bestemmingsplan
2008.050  het plaatsen van een erfafscheiding  - Beatrixplantsoen 26

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 13-03-2008 gedurende 6 weken van 08.30 - 

13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan de Havenstraat 87. 

Vanwege de verhuizing van onze tijdelijke huisvesting naar het raadhuis zijn wij van 21 tot 

en met 25 maart 2008 gesloten voor publiek. De aanvraag ligt tot en met 20 maart 2008 

ter inzage in het gemeentekantoor aan de Havenstraat 87 en vanaf 26 maart 2008 in het 

raadhuis op het Raadhuisplein 1. U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar 

maken. Voor nadere informatie over het vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot 

M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Bestemmingsplan

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl
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Ingevolge art. 46 van de Wet kinderopvang 

hebben burgemeester en wethouders op 

25 februari 2007 de Naschoolse opvang-

voorziening Les Petits Pr. Beatrixschool, 

gevestigd Von Brucken Focklaan 2 te 

Heemstede, opgenomen in het Kinderop-

vangregister van de gemeente Heemstede. 

De registratie heeft plaatsgevonden onder 

nr. 08/18.

De houder is voornemens de exploitatie van 

de voorziening aan te vangen op 1 mei 2008.

Wet kinderopvang

Op 5 maart 2008 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 5.2.4. van de 

Algemene plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen aan de Winkeliersvereniging 

‘Winkelcentrum Heemstede’ voor het houden van een voorjaarsmarkt op de Binnenweg en 

de Raadhuisstraat op zondag 18 mei 2008 van 11.00 tot 17.00 uur.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming gegeven het weg-

gedeelte van de kruising Raadhuisstraat/Provinciënlaan tot de kruising Bronsteeweg/

Koediefslaan ten behoeve van de voorjaarsmarkt af te sluiten.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene & 

Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Evenement

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Hunzelaan 6 als gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoner. (verzonden 5 maart 2008).

 

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 13 maart 2008 zes weken ter inzage. 

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

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

een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector bestuurs-

recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige 

voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders zijn voorne-

mens om met toepassing van bestuursdwang 

een gezonken vaartuig gelegen aan Leidse-

vaartweg t.h.v. nummer 1 te verwijderen.

Op grond van artikel 17 Verordening op het 

gebruik van openbare havens en binnen-

wateren is de gezagvoerder, reder of eige-

naar van een gezonken vaartuig verplicht 

om onmiddellijk na het zinken van het 

vaartuig daarvan kennis te geven aan bur-

gemeester en wethouders of bij afwezig-

heid van dezen aan een ambtenaar van 

politie. De gezagvoerder, reder of eigenaar 

dient ervoor te zorgen dat het gezonken 

vaartuig binnen de door burgemeester en 

wethouders te stellen termijn uit de wate-

ren is verwijderd, respectievelijk de lading 

is verwijderd en daarna het wrak is gelicht.

Het vaartuig is een roeiboot in de kleurstel-

ling grijs met rode rand. De eigenaar van 

het vaartuig is onbekend.

De eigenaar van dit vaartuig wordt opge-

roepen het vaartuig uiterlijk binnen twee 

weken na publicatiedatum van deze adver-

tentie te verwijderen. Indien het vaartuig 

binnen deze termijn niet is verwijderd, zullen 

burgemeester en wethouders het vaartuig 

verwijderen op kosten van de eigenaar.

Voor informatie kan contact worden opge-

nomen met de gemeentelijk opsporings-

ambtenaren van bureau Handhaving, tele-

foonnummer (023) 54 85 630 / 739.

Handhavingsactie gezonken vaartuig

Op 29 februari 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders, i.v.m. wijziging van 

leidinggevenden, besloten een nieuwe drank- en horecavergunning te verlenen aan 

Optisport Heemstede BV, Sportparklaan 16 te Heemstede.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene en 

Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Drank- en horecavergunning

Er zijn kapvergunningen verleend voor:

Jaagpad
Het kappen van 14 diverse bomen langs 

het Jaagpad achter het Spaarne, eigendom 

gemeente Heemstede. De bomen staan in 

het plangebied dat deel uitmaakt van de 

ontwikkeling van het project Belle Rive en 

moeten wijken voor de herinrichting van 

het terrein.

Aan deze kapvergunning zijn op basis van 

artikel 4.3.5 van de APV de volgende bijzon-

dere vergunningsvoorschriften verbonden:

- Vóór 31 maart van het jaar na de bouw 

dienen 5 bomen van de 1e grootte (bij-

voorbeeld eik, kastanje of beuk) te worden 

geplant met een stamomtrek van 20-25. 

Indien één of meer van de geplante 

bomen niet aanslaan, dienen ze vóór 

31 maart van het jaar na aanplant ver-

vangen te worden door eenzelfde boom 

met een gelijke stamomtrek.

- De vergunning is pas van kracht na de 

dag waarop de bezwaartermijn afl oopt. 

Indien gedurende de bezwaartermijn een 

verzoek om voorlopige voorziening is ge-

daan, wordt de vergunning niet van kracht 

voordat op dat verzoek is beslist.

Collegebesluit 4 maart 2008. Verzonden 

5 maart 2008.

César Francklaan en Händellaan
Het kappen van 20 diverse bomen (waar-

van 3 bomen niet kapvergunningsplichtig 

zijn) op de César Francklaan en de Händel-

laan, eigendom gemeente Heemstede. De 

bomen moeten wijken voor de herinrichting 

van de lanen.

Aan deze kapvergunning is op basis van 

artikel 4.3.5 van de APV het volgende bij-

zondere vergunningsvoorschrift verbonden:

- Vóór 31 maart van het jaar na de kap die-

nen minimaal 17 bomen van de 1e grootte 

te worden geplant met een stamomtrek 

van 20-25. Indien één of meer van de ge-

plante bomen niet aanslaan, dienen ze 

vóór 31 maart van het jaar na aanplant 

vervangen te worden door eenzelfde 

boom met een gelijke stamomtrek.

Collegebesluit 4 maart 2008. Verzonden 

5 maart 2008.

Händellaan 2A
Het kappen van 249 bomen op het perceel 

Händellaan 2A (terrein Ziekenhuis). De 

bomen staan in het plangebied dat deel 

uitmaakt van de ontwikkeling van het pro-

ject Belle Rive en moeten wijken voor de 

herinrichting van het terrein.

Aan deze kapvergunning is op basis van 

artikel 4.3.5 van de APV het volgende bij-

zondere vergunningsvoorschrift verbonden:

- Vóór 31 maart van het jaar na de bouw 

dienen 25 bomen van de 1e grootte en 

48 bomen van de 2e grootte te worden 

geplant met een stamomtrek van 20-25. 

Indien één of meer van de geplante bomen 

niet aanslaan, dienen ze vóór 31 maart 

van het jaar na aanplant te worden ver-

vangen door eenzelfde boom met een 

gelijke stamomtrek.

Collegebesluit 4 maart 2008. Verzonden 

5 maart 2008.

De besluiten en de bijbehorende stukken 

liggen vanaf 6 maart 2008 zes weken ter 

inzage in de hal van het gemeentekantoor 

aan de Havenstraat 87 (vanaf 26 maart 

Raadhuisplein). U kunt tegen deze beslui-

ten bezwaar maken.

Kapvergunningen

Bezwaar maken of uw mening kenbaar maken 
U kunt 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 burge meester en 
wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u uw mening/zienswijze aan de 
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen over bouwplannen). Richt hiertoe binnen de 
termijn van ter inzage legging, schriftelijk uw reactie aan het college van burge meester en wet-
houders, 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.

Ter inzage
Stukken liggen tot en met 20 maart gedurende openingstijden ter inzage in het gemeente-
kantoor aan de Havenstraat 87 en vanaf 26 maart in het raadhuis op het Raadhuisplein 1. 
De stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke bibliotheek (Julianaplein 1).


