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weg in Amsterdam Geuzenveld/
Slotermeer. Later verhuisde de
zaak naar Beverwijk. In 1974 verhuisden ze naar Heemstede en
zo voelden ze het aan, ze werden van echte stadsmensen nu
dorpsbewoners. In Amsterdam

was Sjaak jarenlang Prins Carnaval, nog steeds zijn beide echtelieden gevierde feestvierders
in Geuzenveld. Ze kregen drie
kinderen, Irma, Tanja en Karin.
Karin heeft maar een heel kort
leven gehad. Met de drie klein-

Bewoners flats Overijssellaan in de kou
Heemstede - De bewoners
van verschillende flatwoningen
aan de Overijssellaan zullen het
een of meerdere dagen zonder warmwater en verwarming
moeten doen. Net nu de temperaturen nog lang geen voorjaar
aangeven gaat het bouwbedrijf
Hemubo Bouw over tot een tijdelijke afsluiting van deze voorzieningen. Of er niet even gewacht kon worden tot de temperaturen meer aangename waarden bereiken vragen de bewoners zich af.
Hans Tekelenburg, woordvoerder van de bewoners, vindt het
geen manier van doen. Nooit
eerder was er sprake van dat wij
naast alle stof en geluidshinder,
door de bouw van het nieuwe
kinderdagverblijf, ook nog eens
een paar dagen zonder warm-

water en verwarming kwamen
te zitten.
De naaste bewoners worden al
helemaal gek van het boren in
het bestaande gebouw en de gebruikelijke overlast van de werkzaamheden. Ondanks dat er bij
de bouwaanvraag werd gesteld
dat er geen leidingen of kabels
in het geding zijn, blijkt voor de
bewoners van de flats Blauwmees, Blauwvink, Groenling en
Geelgors nu het tegendeel. Om
van het ketelhuis een nieuwe leiding naar het kinderdagverblijf
te trekken worden de bestaande
gebouwen tijdelijk afgekoppeld
van het verwarmingsnet.
Leuk, zeggen bewoners, als je op
twee maart een briefje in de bus
krijgt dat je op vijf maart geen
verwarming hebt en voor sommige bewoners nog eens op ne-
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gen of vijftien maart. Uitvoerder
Bakker van Hemubo Bouw laat
desgevraagd weten dat zij alles
hebben gedaan om de overlast
te beperken. “ Wij kunnen helaas het dagverblijf niet opleveren zonder verwarming. De oplevering stond op eind april, maar
door het verleggen van de verwarmingsbuizen ontstaat er enige vertraging in de oplevering.
Wij werken met dubbele ploegen, want anders had de verwarming gedurende een week
niet kunnen draaien.” Hemubo
Bouw heeft geen maatregelen
getroffen om ouderen te voorzien van een alternatieve verwarming. “Dit is een taak voor
de verhuurder/eigenaar Elan
Wonen en daar staan wij buiten”
volgens Bakker. De heer Koren,
projectleider bij Elan heeft wel
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waardebepaling
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023-5292929
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Heemstede – Vanaf het eerste moment dat ze hun mond
opendeden op de debatingclub
van de Augustinuskerk in Amsterdam-West waren ze het oneens met elkaar en toch… Werd
er in die kerk op 5 juni 1959 getrouwd. Maar daar ging eerst
nog een reisje naar de Passiespelen in Tegelen aan vooraf.
Vanaf hier spreekt Jacques over
zijn lijdensweg die begon en wat
hem betreft nog maar het begin
is. Zo denkt Ria er trouwens ook
over, want ze hebben in die vijftig jaren veel meegemaakt, maar
dankbaarheid elkaar te hebben
en te houwen torent overal bovenuit. Na een heerlijke verkeringstijd werd het serieus op 9
maart 1959, toen de beide verloofden gingen trouwen voor de
wet zodat Jacques zijn woonvergunning kon krijgen, want zo
ging dat in die tijd. Hij was bedrijfsleider bij Inden, de woninginrichter aan de Bos en Lommer-

kinderen, Sonja en Charlotte van
Irma en Anne van Tanja is het leven prachtig, veel plezier met die
kinderen, maar niet meer de zorg.
Toen de burgemeester, Marianne
Heeremans het bruidspaar kwam
feliciteren op maandagmiddag,
hadden de kleinkinderen alleen oog voor de mooie puzzel
van opa en oma. Namens de gemeente was de burgemeester op
bezoek. Ze genoot van de smakelijke verhalen van Jacques die in
latere jaren nog zestien jaar koster was geweest in de St. Bavokerk aan de Heenweg. Zijn oude
“baas” pastoor de Vries was ook
bij de ontvangst. Ria was in de
jaren zestig haar tijd ver vooruit.
Waar het toen nog niet gebruikelijk was dat vrouwen buitenshuis
werkten, had zij een baan als directiesecretaresse bij een farmaceutische fabriek. Om haar pensioen te regelen moest ze zelfs
als “man in de administratie opgenomen worden. Ze heeft bijna tien jaar in het bestuur van de
Katholiek Bond van Ouderen gezeten, de laatste jaren als plaatsvervangend voorzitter. Beiden
staan nog met beide benen in
de samenleving en hebben een
breed sociaal leven.
Ton van den Brink
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overwogen maatregelen te treffen, maar daarvan afgezien omdat een groot aantal elektrische
kachels het stroomnet te zwaar
zou belasten. “Het lag niet in onze bedoeling om bij alle flats de
verwarming af te sluiten. Bij inspectie bleek ons echter dat de
afsluiters in de verschillende
flats slecht functioneerden. Nu
vervangen wij alles in een keer”,
was zijn commentaar.
Eric van Westerloo

www.fijnerwonen.nl
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Verschijnt woensdag

Langs het tuinpad van Heemstede
De Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek kent een lange
traditie waar het gaat om het uitgeven van historische publicaties. In 2004 en 2005 verschenen de rijk geïllustreerde uitgaven: ”Monumenten van Heemstede, een keuze uit de parels van de Heerlijkheid” met foto`s van Cees Peper en teksten
van Michel Bakker, Maarten van Bourgondiën, Frans Harm en
Hans Krol. Voor de Heemsteder zijn de boeken de bron om
de Provinciale monumenten in Heemstede onder de aandacht te brengen van de lezers zoals we reeds deden met de
gemeentelijke monumenten. Veel informatie over rijksprovinciale, gemeentelijke monumenten en de speciaal door
de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, HVHB,
samengestelde lijst van behoudeniswaardige panden en
objecten, kunt u vinden op de website www.hv-hb.nl
Bronsteebrug
De naam van de brug komt van
de voormalige hofstede Bronstee. Deze lag tot het jaar van
de sloop , 1856, ongeveer op
de plaats van het Jan Miense
Molenaerplein. De bijbehorende
landerijen strekten zich uit tot
aan het Spaarne, Dit gebied is in
de jaren twintig en dertig van de
vorige eeuw bebouwd met woningen.
De Bronsteebrug vormt de verbinding tussen de Wagnerkade
en de Pieter de Hooghstraat en
overbrugt de overgang van de
Bronsteevijver naaar de Bronsteevaart, die verder uitmondt in
het Spaarne. Het is een vaste

brug met op palen gefundeerde
landhoofden. Als bouwmaterialen zijn hiervoor rode bakstenen
gebruikt en granieten blokken
op de overgang naar de kademuren. Het graniet zet zich boven het wegdek voort en gaat
over in pylonen die aan de onderkant langs het trottoir met
een granieten band met elkaar
verbonden zijn. Tussen de pylonen is een smeedijzeren hek
aangebracht met een vormgeving die afgeleid moet zijn van
de Amsterdamse School. Op
de pylonen aan de kant van de
Bronsteevaart zijn teksten uitgehakt: ANNO-1936 en BRONSTEEBRUG. Aan de overkant bij
de Bronsteevijver staat op een

Provinciale
monumenten

Ferro
Regio - Ferro is een gecastreerde kater die sinds april bij ons
is. Dat hij hier pas op de afdeling was kon hij redelijk overweg
met andere katten. Naarmate hij
langer bij ons was werd hij daar
echter steeds banger voor en
zodra hij al een andere kat zag
begon hij te grommen en te blazen! Het werd zelfs zo erg dat hij
naar mensen toe ook niet echt
leuk meer was. Om uit te sluiten
dat hij lichamelijk niks mankeerde is hij helemaal onderzocht
door de dierenarts. Uit dat onderzoek is gebleken dat hij last
heeft van artrose... Hier heeft hij
op zich niet veel last van, de trap
op rennen is wat moeilijker voor
hem. Alle rustig aan dus.
Sinds een paar weken zit Ferro

(Tekst aangeleverd door Dierentehuis Kennemerland).
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van de pylonen een sculptuur
van de beeldhouwer H.A. van
den Eijnde, ook uit 1936. Het is
een zittende vrouw, die met elke arm een kruik vastheeft. Met
de rechter kruik giet zij water uit
dat door een veel kleinere man
en vrouw in een kruik wordt opgevangen. Zie dit als een personificatie van de bron.
De bouwbeeldhouwer van den
Eijnde was van 1917 tot 1923
in dienst van de Rijksgebouwendienst en woonde in Haarlem en Heemstede. Het meeste

werk van hem loopt parallel met
de bloeitijd van de Amsterdamse
School. Van hem zijn in Heemstede nog te zien het Spelend
leren, 1930, op het Julianaplein
en Pelikaannest, 1932, een reliëf
dat een deel is van het oorspronkelijke zeven reliëfs Levensgang, aan de Laan van Rozenburg. Zijn gedenkteken Wilhelmina, 1939, stond op de plaats
waar nu het Vrijheidsmonument
staat en werd in 1941 gesloopt
door de bezettingsmacht.
Ton van den Brink

Dier van de week

in een thuisopvang waar oude
katten hun laatste tijd mogen
doorbrengen. Daar heeft hij op
de bovenverdieping een kamer
en vanuit daar kan hij verder het
hele huis door. Zolang hij geen
andere katten ziet, is hij weer
de grote knuffelkont die hij was!
Spinnend, miauwend om een aai
over zijn bol en kopjes gevend
huppeld hij door de kamer... Dit
hadden we niet verwacht, dat hij
weer zo de oude Ferro zou worden. Het komt dus echt door de
andere katten dat hij zo liep te
grommen en blazen. Omdat hij
nu toch nog regelmatig andere katten tegenkomt, willen we
proberen om hem een ander
thuis te geven bij mensen die
geen andere katten of honden
hebben, maar wel een tuin, want
hij is nog graag buiten. Dus, wie
geeft deze lieve heer voor de
rest van zijn leven een gezellig
thuis??!! Bel voor informatie met
het asiel in Zandvoort open van
maandag tot en met zaterdag
tussen 11.00 en 16.00. tel. 0235713888 of kijk op www.dierentehuiskennemerland.nl
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres. De redactie behoudt het
recht brieven in te korten of te
weigeren.

Leukste hond van Nederland?
Heemstede – Dit is Joost, de
golden retriever van Job en
Sasja Prins uit Heemstede. Joost
is bijna 3 jaar, op 13 maart viert
hij zijn verjaardag! Zijn baasjes
hebben de viervoeter opgegeven voor de verkiezing van ‘de
Leukste hond van Nederland’. Ze
vertellen: “Joost is af en toe net
een mens, hij komt soms bij
ons aan tafel zitten als we na
de maaltijd nog natafelen. Ook

denkt hij dat de trampoline in de
tuin zijn hondenmand is. Sinds
Joost als pup bij ons kwam
wonen is hij gek op knuffels en
hij heeft er vele, maar de tijger
die we bij het grof vuil vonden
is wel zijn favoriet! Op de website www.deleukstehond.nl ziet
u hoe u kunt stemmen op Joost,
en daarmee steunt u twee goede doelen: de Stichting Hulphond en Amivedi.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
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geproduceerd advertentie-,
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fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
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Voorstel verkeersveranderingen INGEZONDEN
Posthuisstraat ‘niet aanvaardbaar’
Heemstede - De bewoners van
de Oude Posthuisstraat zijn het
niet eens met het voorstel van
de gemeente Heemstede om de
voor hen zo belangrijke Burg. Van
Lennepweg als wijkontsluitingsweg voor hun wijk een eenrichtingsverkeersweg te maken.
De achtergrond van het voorstel van de gemeente is een vorig jaar gehouden landelijk onderzoek naar de verkeersveiligheid rond de scholen. Ook de gemeente Heemstede deed mee
aan dit onderzoek waarin een
aantal knelpunten werd blootgelegd. Hier betreft het om de zijingang van de basisschool Icarus
aan de Burg. Van Lennepweg. Tijdens de schoolaanvangsuren en
-sluitingstijden kunnen nabij deze
schoolopgang aan de Burg. Van
Lennepweg hachelijke verkeerssituaties ontstaan omdat vele ouders hun kroost met de auto komen ophalen en daarbij de auto
vaak ongeoorloofd parkeren.
Om de verkeersveiligheid te laten
toenemen heeft de gemeente inmiddels een aantal van de in deze nota genoemde maatregelen
uitgevoerd zoals het op de weg
markeren dat men een school
nadert. Echter de gemeente wil
nog meer en heeft nu het plan

opgevat om de Burg. Van Lennepweg een eenrichting weg te
maken plus het opheffen van het
linksafslaan verbod vanuit de Oude Posthuisstraat naar de Herenweg om de wijk te kunnen ontsluiten. Ook wil men daarbij het
linksafverbod opheffen om vanuit
de Herenweg de Oude Posthuisstraat in te rijden.
Voor de buurt zijn deze voorgestelde maatregelen onacceptabel en extra zuur omdat gemeente in de loop van tijd de Burg. Van
Lennepweg heeft versmald, de
ouders van de schoolgaande kinderen zelf de genoemde gevaarlijke situaties creëren en er door
de politie nagenoeg niet controlerend of verbaliserend wordt opgetreden. Volgens de bewoners
wordt gewoon overal geparkeerd
zelfs op het trottoir en op hoeken waar de gemeente ter verbetering van de veiligheid anti-parkeerpaaltjes heeft aangebracht
terwijl de Icarusschool slechts
toekijkt en niet corrigerend optreedt.
De bewoners van de Oude Posthuisstraat zijn daarom zelf met
een plan gekomen. Zij menen
dat, als het de gemeente nu echt
menens is met de verkeersveiligheid, men niet wars moet zijn van

drastische maatregelen. Daarom stellen de bewoners van de
Oude Posthuisstraat voor om de
schoolopgang aan de Burg. Van
Lennepweg af te sluiten en de
opgang aan de Kerklaan weer
volledig te benutten. Het betreft
hier een bestaande en zeer veilige opgang. De ingang aan de
Kerklaan is namelijk benaderbaar
via een van de rijbaan gescheiden
fietspad voor kinderen en ouders
die met de fiets komen. Voor de
ouders die hun kroost met de auto brengen hebbende bewoners
het kerkplein van de Bavokerk in
gedachte, niet ver van de school
gelegen. De kerk wijst dit idee
vooralsnog echter af.
Tevens is het voorstel om een
stopverbod in te stellen op de
Kerklaan ter hoogte van de
schoolingang om hardleerse ouders te verplichten hun kinderen
veilig af te zetten op een parkeerplaats.
Niet alleen de bewoners van de
Oude Posthuisstraat (100%) maar
ook die van de Burg. Van Lennepweg zijn het oneens met het gemeentelijk voorstel. Zij hopen dan
ook dat de Heemsteedse politiek
dit gemeentelijke voorstel daarom zal afwijzen. Het kan immers
niet zo zijn dat een probleem

van 200 uur per jaar, veroorzaakt
door een aantal onwillige ouders,
een hele wijk de dupe wordt.
Het bewonersinitiatief is daarom niet alleen aan de gemeente
aangeboden maar ook aan

alle gemeenteraadsfracties.
Voor meer informatie: http://
oudeposthuisstraat.weblog.com
Bewoners
Oude Posthuisstraat
Namens hen, E. Kroes (nr 41)

‘Magere’ OV-plannen vindt de PvdA Actie ‘om van te houwe’ bij
Heemstede – “Mager, laat en
weinig toekomstgericht, maar
eindelijk serieuze aandacht”, dat
zeggen PvdA-staten- en raadsleden uit Noord-Hollandse gemeenten op de grens met ZuidHolland over de voorgestelde
oplossingen voor de bereikbaarheid in de regio op de grens.
Hierover verscheen eind 2008, in
opdracht van beide provincies,
een helder rapport, dat een aantal voorstellen in beeld brengt.
Die voorstellen lijken nog niet de
echte oplossing te bieden.
De oplossing zou voor een deel
moeten komen van verlengen
van de nieuwe weg Bennebroek
naar de N206 ten noorden van
de Zilk. Volgens de PvdA is dit
onvoldoende. Zo’n weg zorgt er
slechts voor dat de verkeers-

overlast in de regio iets minder
toeneemt. Van een afname van
de nu al bestaande overlast is
echter nauwelijks sprake.

De trein en de Zuidtangent laten
zien, dat goede, snelle, rechtstreekse OV-verbindingen wel
degelijk voor veel reizigers een
alternatief kunnen zijn. Gewone
bussen en overstappen blijken
veel minder aantrekkelijk voor
forensen. Toch gaan de gedane
voorstellen ervan uit, dat straks
mensen wel bereid zijn om een
gewone bus te nemen en over
te stappen. De PvdA wil een
snellere uitvoering van verbeteringen in het OV en vraagt ook
aandacht voor gecombineerde
aanleg van nieuwe wegen met
bus- of spoorbanen.

Kinderkledingbeurs Jacobaschool
Heemstede - Op zaterdag 28
maart wordt er een kinderkledingbeurs gehouden in de Jacobaschool, Lanckhorstlaan 9 in
Heemstede. Tijdens deze beurs
wordt er kinderkleding aangeboden vanaf maat 80. U kunt de kleding die u wilt verkopen, inbrengen op vrijdag 27 maart van 20.00
tot 22.00 uur. De kleding dient
schoon, eigentijds en heel te zijn.
Het gaat om kleding voor voorjaar en zomer, dus wintergoed
moet u nog even bewaren tot de
beurs in september. Regen- en
sportkleding kunt u wel inbren-

gen. Vanwege het grote aanbod
is er een maximale inbreng van
25 stuks. De verkoop is op zaterdag 28 maart van 11.00 tot 12.30
uur. De ingebrachte kleding die
niet verkocht is, kunt u zaterdagmiddag van 13.30 tot 14.00 uur
ophalen. Van de opbrengst wordt
20% ingehouden voor de organisatiekosten. De kleding die over
is, kunt u ook bij ons achterlaten. Het is dan bestemd voor kindertehuizen in Oost Europa. Voor
verdere inlichtingen: Steffie Harries (tel. 5294133) of Ada Beije
(tel. 5423200).

De PvdA dringt aan op verleggen van buslijn 140 zodat deze rijdt van station Heemstede naar Schiphol en verbetering van lijnen 90. Een netwerk
van Hoogvaardig openbaarvervoer (HOV) biedt een goed perspectief. Uit elk onderzoek blijkt,
dat de fiets in toenemende mate hét vervoermiddel is om stations te bereiken. Hierover staat
niets in het rapport. Verbetering
van fietsroutes en stallingsmogelijkheden kunnen volgens de
PvdA bijdragen tot de oplossing. De PvdA roept alle partijen - provincies, gemeenten, regionale organen, vervoersbedrijven - op met betere ideeën te
komen, die de regio bereikbaar
houden en de verkeersoverlast
terugdringen.

Albert Heijn Heemstede
Heemstede – De ontroerende musical Ciske de Rat is de
meest succesvolle reizende
musicalproductie in de Nederlandse musicalgeschiedenis. Reden genoeg voor Albert Heijn Heemstede om deze musical toegankelijk te
maken voor een nog breder
publiek.
“Maandag 9 maart zijn we
met de musicalactie gestart:
‘Gratis tweede kaartje voor
de musical Ciske de Rat’. Al
vanaf 29 euro kunnen twee
klanten van dit musicalfestijn
genieten”, zegt supermarktmanager Rick Keur. In voorgaande jaren was de actie
‘Gratis tweede kaartje’ bij zowel musical The Wiz als Tarzan een groot succes!
Ciske de Rat met in de hoofdrollen onder andere Danny
de Munck, Jorge Verkroost
of Quincy als Cis de Man en
Mariska van Kolck, Marjolijn Touw en Hugo Haenen,
vertelt het beroemde verhaal, maar laat ook zien hoe
het Ciske vergaat als volwassen man. De belevenissen van
Cis de Man zijn door de musical heen geweven en geven
een nieuwe dimensie aan dit
oer-Hollandse verhaal. In de

musical zorgt de kleine Ciske
opnieuw voor momenten van
ontroering, humor en brutale streken. Ciske de Rat is te
zien in Amsterdam, Den Haag,
Roermond, Groningen en zal
daarna enkele maanden te
zien zijn in het Fortis Circustheater in Scheveningen.
Spaaractie
“We willen deze grootste en
meest succesvolle reizende productie van het afgelopen theaterseizoen graag nog
beter bereikbaar maken voor
iedereen in Heemstede”, aldus Rick Keur. “Daarom zijn
we maandag gestart met de
spaaractie.
Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvangt de klant
een musicalpunt. Een volle
spaarkaart met slechts 5 AH
Musicalpunten levert al een
gratis tweede kaartje voor
Ciske de Rat op”, aldus Rick.
De AH Musicalpunten zijn
verkrijgbaar vanaf heden tot
en met zondag 29 maart. De
AH spaarkaarten kunnen tot
en met zondag 5 april worden verzilverd. Kaarten voor
de musical Ciske de Rat kunnen gereserveerd worden tot
en met 1 juni via www.ah.nl /
riskeert of via 0900-1001030.
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CDA over verkeersdruk N208:

“Regionale problemen kunnen
alleen regionaal worden opgelost”
Heemstede - Het CDA in de regio maakt zich hard voor een
oplossing waarbij de provinciale weg (N206) direct wordt verbonden met de Drie Merenweg (N205) en de Nieuwe Bennebroekerweg. Hierdoor wordt het doorgaande (vracht)verkeer
in de verschillende dorpen en op de N208 sterk verminderd
en daarmee de leefbaarheid en veiligheid vergroot. De partij maakte dat afgelopen weekeinde bekend tijdens een bijeenkomst over regionale verkeersvraagstukken in het raadhuis van Heemstede.

Op 7 maart heeft op initiatief van
het CDA een informatieve bijeenkomst plaatsgevonden in het
raadhuis van Heemstede over de
‘regionale verkeersvraagstukken, nu en in de toekomst’. Gemeenteraadsleden uit Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en
Hillegom van alle partijen woonden de bijeenkomst bij, evenals
leden van de provinciale staten
van Noord-Holland en Zuid-Holland. Aanleiding was een rapport dat in december 2008 door
beide provincies is uitgebracht
over een studie naar de mobi-

liteitsvraagstukken in het gebied van Haarlem tot Leiden, de
grensstreek tussen beide provincies. Er zullen in de komende
10 tot 20 jaar nog tienduizenden
woningen in de Haarlemmermeer en de Bollenstreek worden gebouwd. Dit vraagt om een
goede ontsluiting. Ook de economische ontwikkeling rondom
Schiphol en de Greenport vereisen een visie op de mobiliteit
voor de toekomst.
Het gaat daarbij in het bijzonder
om leefbaarheid en veiligheid in
de diverse gemeenten en vooral

sommige kleinere dorpen. Voor
Heemstede geldt vooral dat de
drukke N208 (= de doorgaande weg van Heemstede naar Hillegom en Lisse) dwars door de
dorpen loopt. Een weg met grote
verkeersintensiteiten, waar ook
woningen rechtstreeks op aansluiten en waarover grote groepen scholieren hun weg moeten
vinden.
Naast een toelichting op het rapport door bureau Quattro, dat
de studie begeleid heeft, gaven
de verkeerswethouders Annemieke Schep, Wilfred Tates, Jan
van Griensven en Christa Kuiper
van respectievelijk Bloemendaal,
Zandvoort, Hillegom en Heemstede een schets van de huidige verkeersknelpunten in hun
gemeenten. Duidelijk is voor alle aanwezigen dat regionale problemen alleen regionaal kunnen
worden opgelost. Voor burgers
zijn provinciale- en gemeentegrenzen niet van belang als het
om verkeer gaat. Het vereist
een gezamenlijke inzet van zowel gemeenten als de provincies
Noord-Holland en Zuid-Holland
om de mobiliteit, de leefbaarheid, veiligheid en economische
kracht van het grensgebied voor
de toekomst veilig te stellen.
In de komende periode zullen op
de verschillende platforms in alle genoemde gemeentes en bij
de provincies Noord– en ZuidHolland standpunten worden ingenomen over dit regionale verkeersvraagstuk.
In de gemeente Heemstede staat
het onderwerp geagendeerd
voor de vergadering van commissie Ruimte van 16 maart a.s.

‘Koffie Plus’-ochtend over vitaliteit voor senioren
Bennebroek - Op dinsdagochtend 17 maart vindt er een ‘Koffie Plus’-ochtend plaats in het
voormalige gemeentehuis van
Bennebroek met als thema: Vitaliteit, een gezond lichaam is
goud waard.
Vitaliteit is een belangrijk onderwerp voor iedere leeftijd. U wilt

immers gezond ouder worden?
Iedereen denkt dan meestal aan
voeding en beweging. En hoewel wij dit weten, zien we toch
dingen verkeerd gaan. Je leest
over overgewicht een zorg die
onbetaalbaar dreigt te worden.
Onze gastspreker, de heer R.
Kampinga, geeft u tijdens deze

ochtend informatie over gezond
ouder worden. Locatie: voormalig gemeentehuis, Bennebroekerlaan 5. Aanvangstijd: 10.30
uur. Kosten: 3,- euro p.p. incl.
koffie/thee. Vooraf aanmelden
bij Welzijn Bloemendaal locatie Bennebroek is noodzakelijk,
tel. 5845300.

Dichtstorten
Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt u ook
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit
e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook: de
Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer. Inzendingen
van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Marijke
Zie ik een witte vlinder dan denk ik aan jou
En voel ik hoeveel ik nog van jou hou
Zo bijzonder als onze vriendschap was
Gebeden hebben wij dat jij genas
Jij was zo´n speciale vriendin voor mij
Ik weet nog zoveel dingen die jij zei
Zonder enig vooroordeel stond jij in het leven
Jij heb mij zoveel geleerd en meegegeven
In jouw schaduw te mogen staan
Met jouw visie verder te mogen gaan
Vanuit liefde naar anderen te kijken
Geven… en zo het leven te verrijken
In alle herinneringen leef jij door
De liefde die jij achterliet zorgt daarvoor
Een vriendschap die de dood overstijgt
Die je maar eens in je leven krijgt.
Monique Philippo

Literaire lezing Midas Dekkers
Heemstede - Midas Dekkers
is bioloog. Maar sinds lange tijd
worden de natuurgidsen die hij
schreef vervangen door werk
waarin zijn eigen, originele persoonlijkheid en - verre van stichtelijke - stijl doorklinkt, al blijft de
bioloog nooit ver buiten beeld.
Een groot deel van zijn oeuvre
bestaat uit bundels over dieren, de natuur en wat mensen
daarmee te maken hebben. Deze persoonlijke schetsen leest hij
sinds 1980 voor in het radioprogramma Vroege Vogels.
Midas Dekkers praat zoals hij
schrijft, of schrijft zoals hij praat.
Als je zijn boeken leest en zijn
radioprogramma’s kent, hoor je
de tekst met zijn stem door je
hoofd gaan.
Dezelfde stoere en eigenzinnige
toon klinkt in zijn jeugdboeken,
waarvoor hij drie Zilveren Griffels en een Vlag en Wimpel heeft
ontvangen..
Bot of banaal wordt het echter nooit, Midas Dekkers is niets
menselijks vreemd.
Voor de boekenweek van 2009
met als motto Tsjielp Tsjielp –
de literaire zoo, schrijft hij het
boekenweekessay. Tjielp Tjielp

Vijf nieuwe bestelauto’s voor Verspreidnet
Aalsmeer - Wekelijks draagt
Verspreidnet zorg voor de huisaan-huis bezorging van de
Nieuwe Meerbode in de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en
De Ronde Venen. Ook heeft het
bedrijf de verspreiding van de
kranten van Gouw Uitgevers in
Heemstede, IJmuiden, Velsen en
Castricum onder haar hoede. Bij
krantendrukker Boesekool worden de kranten opgehaald en
vanaf nu rondgebracht in gloednieuwe bestelbussen. Vijf nieuwe Renault wagens zijn afge-

lopen week afgeleverd door de
firma Nieuwendijk en uiteraard
zijn alle verspreiders trots ingestapt. Met glimmende wagens
gaan zij als vanouds wekelijks
op pad voor kwaliteitsverspreiding huis aan huis.
Uw krant overigens niet in de
bus gehad? Verspreidnet BV
hoort het graag en neemt contact op met de betreffende krantenman of -vrouw. Melden kan
door te bellen naar 0251-674433
of een mail te sturen naar info@
verspreidnet.nl.

is ontleend aan het gedicht
De Mus (1954) van Jan Hanlo.
Midas Dekkers publiceerde
naast zijn beroemde beestenbundels een paar grote succesvolle geïllustreerde werken: Lief
dier, De vergankelijkheid, De larf
en Lichamelijke oefening.
Over zijn bundels en geïllustreerde werken vertelt Midas Dekkers
in deze literaire lezing.
Deze lezing is tot stand gekomen
in samenwerking met Boekhandel Blokker.
Kaartverkoop bij de Luifel en bij
boekhandel Blokker, Binnenweg
138, Heemstede.
De literaire lezing van Midas
Dekkers is op woensdag 18
maart om 20.00 uur bij Casca in
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Entree: 10,00 euro. Reserveren is noodzakelijk.
Opgeven kan bij de receptie van
Casca de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede op werkdagen van
9 – 12 uur, tel: 023- 548 38 28
kies 1.
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Heemstede - Al jarenlang is de
laatste zaterdag van de maand
een dag waarop café de 1ste Aanleg zijn gasten iets bijzonders
brengt. Veelal is dat live muziek
met covers uit de 70’s, 80’s of
een bluesband en andere keren
een thema-avond zoals de ‘foute disco-avond. Deze maand op
zaterdag 28 maart staat een cabaretavond op het programma.
Met een dubbelprogramma van
de cabaretiers Cristian Pielich en
Arie Vuyk zal het café een vermakelijke mix brengen van stand
up comedy, zang, grappige gedichten en pakkende oneliners.
De aanvang is 20.30 uur en de
entree is gratis.

Arie Vuyk.
Arie Vuyk heeft samen met
René Maagdenberg “Den Olijken Tweelingh” opgericht. Een
theatergezelschapje dat experimentele muziek, poëzie, dans en
nog veel meer produceerde. Dat
ontwikkelde zich steeds meer in
de richting van cabaret. Eerst
nog schoorvoetend in stand-up
comedy, daarna ook liggend, zittend en zelf dansend in zijn eerste avondvullende voorstelling
“Noodweer” in 1998. In 2001
won hij het Parkstad Cabaretfestival en kreeg een plek bij een
impresariaat. Begon te schrijven
voor televisie en later Kindertheater Kijk Haar Nou, waar hij
ook nog eens gastspeler werd.
In 2004 won hij de publieksprijs
op het Griffioen Cabaret festival,
vlak daarna verscheen zijn eer-

Een onvergetelijke avond met
zigeunerorkest Frysk Csárdás
Cristian Pielich.
ste boekje, “Tegen Wil met Dank”
dat nu zijn tweede editie alweer
ver achter zich aan het laten is,
en bracht hij samen met pianiste
Annemarie van Efferen onder de
naam “Duo Graphique” een cd
uit met een bewerking van Simeon ten Holts’ Canto Ostinato.
Cristian Pilich nam zich op 14jarige leeftijd voor om de nieuwe Axl Rose te worden. Helaas lukte dat niet, waardoor hij
een nieuwe weg koos. De weg
van tekst en ‘spoken word’. Gewapend met tot de verbeelding
sprekende verzen sleepte hij al
gauw een aantal voordrachtsprijzen in de wacht. Maar gedichten schrijven is ook niet alles. Pielich paste ervoor om te
verdrogen op een stoffig zolderkamertje. Hij sprong op het podium, vulde de leegtes tussen de
gedichten met grappen en oneliners en zo vervloeide het relaas
in cabaret. Sinds 2002 speelt hij
door Nederland en België zijn
sterk autobiografische comedyshows.
Programma’s vol met oneliners,
conferences, anekdotes, soms
een liedje, meeslepende gedichten en spitsvondige versjes.
Tussendoor bereikte hij nog de
finale van de Talentententoonstelling 2003 en won hij de
Cabakar-publieksprijs, het cabaretfestival van Den Bosch.
Naast zijn individuele shows organiseerde hij met zijn bureau
Playground Comedy tal van producties. Van comedyshows tot
poetry slams tot afwisselende
muziekavonden. Variërend van
cabaret en stand-up comedy tot
geestige dichters en producties
op maat.

Ontspannen met Touch
for Health
Heemstede - Touch for Health
is een combinatie van Westerse en Oosterse behandelmethoden en is gebaseerd op het testen van spieren en de interpretatie van de onbalans in houding,
voeding, emoties en meridianen,
die kunnen ontstaan door stressfactoren, zoals pijn, overbelasting, angst en verkeerde voeding. Met deze methode kun je
leren wat te doen in stressvolle
situaties, het zelfgenezende vermogen van je lichaam leren activeren, je lichaamshouding verbeteren en vooral energie vrijmaken en weer laten stromen,
zodat je je fitter voelt. De cursus
is voor iedereen toegankelijk en
geschikt. Touch for Health (TfH)
is overal direct toepasbaar: in
je eigen gezin, bij vrienden of fa-

milie. Een vooropleiding is niet
vereist.
De 6 lessen door Karin BlokOlsen zijn vanaf woensdag 1
april van 9.15-12.15 uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Kosten: 174,75 euro
+ 35,00 euro voor het werkboek.
Voor meer informatie of aanmelden kunt u bellen: van maandag
t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.00
uur: telefoon 023 – 548 38 28- 1.

Bennebroek - Op vrijdag 13
maart speelt het nationaal bekende zigeunerorkest Frysk
Csárdás in Bennebroek. Dit optreden belooft een bijzondere
gebeurtenis te worden. Het programma wordt door hun zelf ingeleid.
Zigeunermuziek omvat traditionele en vaak weemoedige Hongaarse zigeunermelodieën, wervelende Roemeense dansen, bekende Russische en Jiddische
liederen en Klezmer muziek.
Maar ook het enthousiasme van
de orkestleden werkt zeer aanstekelijk!
De afwisseling in het repertoire, de virtuositeit van de solisten
en de manier waarop de muzikanten samenspelen, maken het
luisteren tot een ware belevenis.
In trefwoorden uitgedrukt: sfeervol, weemoedig, dromerig, wervelend, romantisch, swingend,
onvergetelijk.
De naamgeving van het zigeunerorkest is afgeleid van de
Hongaarse woorden “friss csárdás” dat “snelle dans” betekent. De woordspeling “Frysk”
in plaats van “friss” verwijst naar
Friesland waar het zigeunerorkest in 1977 werd opgericht.
Het zigeunerorkest bestaat uit

twee violen, altviool, bas, cymbaal, piano en/of accordeon.
De violisten Pim Ferguson (de
karakteristieke zigeunerviolist)
en Siep de Groot met zijn precieze spel en heldere toon) spelen afwisselend primas (eerste
viool) en terts (tweede viool).

Spectaculair is het als de twee
violisten samen snelle virtuoze
stukken spelen. Joost Hoetink
– altviool - vormt met de bas en
de piano het ritmische hart van
het orkest. Hans van Lier – bas
– vormt al strijkend en plukkend
de ritmische bodem van het orkest. Geert Winter – piano en
accordeon – tracht met zijn heldere aanslag en snelle spel de
cymbaal qua klank te benade-

ren. Paul Hermans – cymbaal –
bespeelt het karakteristieke instrument in de Hongaarse en
Roemeense zigeunermuziek. De
cymbaal en de piano hebben ieder hun eigen solo’s.
Dit optreden vindt plaats in de
grote kerkzaal van de Protestantse Kerk, Akonietenplein 1,
Bennebroek en begint om 20.15
uur. De zaal is open vanaf 19.30
uur.

Ervaring leert ons dat het verstandig is tijdig uw plaats zeker
te stellen.
Losse toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Bruna, Zwarteweg 22 (tel. 023-584
5830), OTJA Harpcenter, Bennebroekerlaan 35a (tel. 023 584
9003) en bij de SWOB op het gemeentehuis Bennebroek (Bennebroekerlaan 5).

Cabaratesk Toneel

Jan Janszoon, de blonde Arabier

Woensdagmiddagclub gaat
Paastak maken
Heemstede - Kleine gele kuikentjes, wollige lammetjes en
eieren hebben allemaal te maken met Pasen.
Op woensdag 18 maart gaan de
kinderen bij de woensdagmiddagclub deze beestjes en eitjes
zelf maken. Als je ze in een tak
hangt, heb je een mooie paasdecoratie.
Kinderen die niet zo van knutselen houden kunnen ook
meedoen met een bordspel of
kringspel of – als het droog en
niet té koud weer is – lekker
buiten spelen.
De woensdagmiddagclub is
van 13.30-15.15 uur bij Casca
in het Honk, Molenwerfslaan
11, Heemstede. Kosten per
keer: 3,50 euro, een kaart voor
10 x kost 30,00 euro.
Graag de kinderen per keer van
tevoren telefonisch aanmelden:
023-548 38 28 – kies 1.
Voor meer informatie: www.
casca.nl.

Heemstede - We schrijven 1640.
Een ambitieuze klabak voelt zijn
gevangen genomen zeeman aan
de tand over Jan Janszoon, een
beruchte 17e eeuwse vrijbuiter
van Haarlemse komaf.
Het blijkt dat Jan Janszoon de
naam Moerad Rais draagt. En
dat is niet het enige dat aan een
andere identiteit herinnert. Maar
of hij in staat is geweest alle
banden met het verleden te kappen valt te bezien.
Karim El Guennouni vormt samen met Mohammed Azaay het
duo ‘De Varkensfabriek’.
In hun cabareteske toneelvoorstelling ‘Het Spreekuur’ speelden zij meer dan 16 personages.
Nu staat Karim voor de eerste
keer solo in het theater.
Janszoon had een glansrijke
carrière als kaper voor de Republiek der Nederlanden in de tijd
van de Oost-Indische Compagnie. Toen die hem niet meer wilde, omdat kapers niet meer nodig waren, begon hij voor zichzelf en werd piraat. Hij ging naar
Marokko, bekeerde zichzelf tot
de Islam en trouwde zelfs met
een Marokkaanse prinses.
Karim vertelt het verhaal van deze 17e eeuwse Jack Sparrow vanuit allerlei verschillende personages die door hem rap worden
neergezet. Zelfs een Nijmeegse
Marieke komt authentiek uit zijn
mond. De geheimzinnige gevangene, Jan Janszoon natuur-

lijk, dochter Liesbeth, echtgenoot Zoetje, de sultan, de blanke
slaven, de Jood Samuel Palache
en vele anderen, allemaal hebben ze op hun manier te maken
met de Marokkaanse én Nederlandse cultuur.
Wanneer?
Vrijdag 20 maart is de voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur. De entree is
15,50 euro; CJP/65+ 14,50 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38. Zie ook:
www.casca.nl.
Foto: Jean van Lingen.

Cabaret in
de kroeg
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Zandvoortselaan in beweging... Daniël Jongsma wint met Olympische taart

Bij Tummers de ruimte
voor jong talent
Heemstede – In een vol Nederlands bakkerij Centrum in
Wageningen won Daniël Jongsma van Patisserie Tummers
dinsdagavond de Dutch Pastry Award. Vijftien patissiers wa-

geleden al aan begon. Tekenen, testen of de smaken bij elkaar passen, de structuren mooi
zijn en waar de jury zwaar op let,
is de taart ook snijdbaar. Geen
hard stukje in het midden, waar-

patissiers van Nederland. Met
de wereldkampioen patisserie 2007 Ronald van Haarlem in
huis, heeft eigenaar Vincent van
den Bosch van Tummers een
heel sterke bezetting.

ren de hele dag in touw om hun
denken en doen van de afgelopen maanden te realiseren met
de taart van hun dromen. Van
het winnen van de hoofdprijs, de
Dutch Pastry Award, kon Daniël
tot nu toe alleen maar dromen,
maar hij bracht als in een droom,
de trofee mee naar Heemstede.
Onderwerp van zijn creatie waren de Olympische Spelen en
de Olympische Fakkel die hij La
Flamma Coca noemde, de vuurtaart, gemaakt van abrikoos, pistache, rabarber, appel, pure
chocolade en vanille. In de fakkel verwerkte hij schermers, een
wielrenner en een turner. Een
showstuk waar hij vijf maanden

door de taart instort. Van de ongeveer dertig collega`s van Daniël bij Tummers had hij negen
directe collega bakkers die kritisch proefden en met oprecht
kritieken kwamen. Daar heb je
wat aan!
Met de suggesties van collega`s
en zeven taarten verder vormde
Daniël zijn eigen taart. De taart
die uiteindelijk goed was voor
de Dutch Pastry Award waarmee je voor de dag kan komen.
Met het winnen van deze prijs
gaat de taartenhemel voor
Daniël helemaal open, want
hij gaat nu deel uitmaken van
het Nederlands Patisserieteam,
gaat meelopen met de beste

Life & Cooking
Zondagmiddag kwam Daniël
het publiek van het TV programma Life & Cooking verwennen
met een taartje van Heemsteedse Tummers deeg en kreeg de
Heemsteedse Irene Moors met
haar collega Carlo Boszhard een
flink stuk van dat Olympische
vuur.
Daniël mocht zijn verhaal uitvoerig vertellen en vooral Carlo kon niet van de taart afblijven, zelfs niet toen Irene al lang
een kalfskotelet braadde. Het
publiek kon de verrassing van
patisserie passionelle Tummers
best waarderen.
Ton van den Brink

Bart parfumerie en
drogisterij met specialisme
Helaas is vorige week per ongeluk niet het volledige artikel over
Drogisterij Bart geplaatst. Hierbij het juiste, complete artikel.
Heemstede – Anneke was
achttien toen haar vader
haar in de zaak nam. “Kom
jij maar hier dan kan je blijven zeilen”. Waar vind je een
baas waar je van december
tot januari mee kan doen aan
lange
afstandwedstrijden.
Als achttienjarige zeilde ze
al met acht kerels op zee alle grote wedstrijden. Op zee
heeft ze ook haar man gevonden. Op de Azoren tijdens een happy hour. Daarna zijn ze samen gaan varen. Ze was al dertien jaar in
de parfumerie en drogisterij
van haar vader tot zij de zaak
plotseling moest overnemen.
Haar vader overleed en daar
stond ze met een kleintje op
komst en een handenbindertje van drie. Toch doorzetten,
inmiddels zit ze al dertig jaar
in de parfumerie en drogisterij Bart. Met veel vaste klanten, waarvan er velen tijdens
de renovatie van de Zandvoortselaan toch de weg
door zand en modder wisten
te vinden. Het heeft haar wel
omzet gekost, maar de gang
zit er weer in en het voor
jaar lonkt. Twee uitdagingen
met het zeezeilen als ultieme hobby en in de zaak twee
schitterende vakken op één
werkvloer. Twee vakken met
raakvlakken. Dat vraagt vakkennis, die is in ruime mate in huis, met drie schoonheidsspecialisten, een visagiste en twee gediplomeerde
drogisten. Op in de parfumerie zijn belangrijke merken te
vinden als Estée Lauder, Lancôme, Clinique en Shiseido.
Naast het complete drogisterij assortiment voert Anneke

de mode op de voet met sieraden en shawls. Zelf heeft
ze de specialismen voor drogisterij en parfumerie, tevens
is ze orthomoleculair specialiste. Dat laatste heeft alles te
maken met vitamines, mineralen en kruiden, ze volgt de
ontwikkelingen op dit terrein
nauwgezet. Hard nodig om
verantwoord advies te kunnen geven waar voedingssupplementen voor ieder gezond mens een investering is
in de toekomst , minder snel
ziek worden en minder te
maken krijgt met ongemakken. Een lesje blaasontsteking maakt duidelijk hoe nodig een vakkundig advies is
om dit te verhelpen op een
verantwoorde manier. Cranberry’s uit de voedingssupplementen kunnen blaasontstekingen voorkomen, uit
de drogisterij kan de stof dmannose helpen en is een
antibiotica niet nodig. Onlangs volgde ze nog een cursus sportvoedingconsulente.
Uit pure interesse en reuze
gemakkelijk voor collega`s in
de zeilsport. Ook de kinderen profiteren van deze vakkennis. Anneke en haar man
doceren wedstrijdzeezeilen
aan hun kinderen en begeleiden ze elk weekend, waarbij ze een ritje Mediteranee niet schuwen. Opgeleid
in de Optimist, de wastobbe waar iedere Olympische
wedstrijdzeiler ooit in begon, worden ze nu gecoacht
in het echte werk. Altijd druk
op de Zandvoortselaan 173
in haar drogisterij en parfumerie Bart.
Ton van den Brink

Magisch jeugdtheater vanaf 6+

Goochelaar en verhalenverteller

Heemstede - Een echte goochelaar in Heemstede. Op zondagmiddag 15 maart wordt op
uitnodiging van het Podium
Oude Slot de kindervoorstelling
‘Het allergeheimste goochelgeheim’ verteld en gespeeld door
viervoudig Nederlands Kampioen Goochelen Hilbert Geerling.
“Goochelen is mijn beroep, goochelen voor kinderen mijn specialiteit”. Dat Hilbert gespecialiseerd is in voorstellingen voor
kinderen is niet zo verbazend
als u weet dat hij een voormalig
leraar is. Werken met kinderen is

zijn passie en dat is te zien als hij
op het toneel staat. Hilbert ging
binnen de goochelaarswereld al
snel zijn eigen weg. Een weg vol
met verhalen. Door de verhalen
te mixen met goocheltrucs ontstaan voorstellingen die je met
recht magisch jeugdtheater zou
kunnen noemen.
Het allergeheimste goochelgeheim’ is een voorstelling van
spanning, lachen en meedoen.
Zondag 15 maart aanvang 12:00
uur in Het Oude Slot, ingang
aan de Ringvaartlaan, Heemstede. Toegang: 12,50 euro / 10,00

euro. Reserveren kaarten 0613133626 of www.podiumoudeslot.nl. Indien voorradig aan de
zaal.
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Heemstede - Nederlands meest
bruisende dubbelkunstenares,
schilderes/schrijfster Charlotte
Mutsaers komt tijdens de Boekenweek naar Heemstede. Op
woensdag 18 maart wordt deze veelzijdige kunstenares geïnterviewd door neerlandicus Flip
Hammann. Charlotte heeft 12
boeken geschreven. Haar laatste boek ‘Koetsier Herfts’ is een
magnum opus geworden. Een
recensie in Trouw over Koetsier
Herfst geeft een indruk: ‘Een vrijzinnig en geestig boek. Mutsaers
sleept je mee in onbedwing-

bare fantaseerlust. De lezer
wordt door haar in hoog tempo meegesleurd in een verontrustend bizarre wereld die toch
gewoon de onze is. Je steekt
veel op uit Koetsier Herfst. Mutsaers palmt je in met fraaie details en schitterende observatie. Wie zich net als hoofdpersoon Maurice Maillot voor nieuwe ontdekkingen openstelt, zal
opleven. Een liefdesverklaring
aan hemelbestormers, zo zou je
Koetsier Herfst ook kunnen noemen. Dit is een boek dat vraagt
om een echt vooruitstrevende

Foto: Jef van Eynde.

Charlotte Mutsaers bruist in Oude Slot
lezer, één die, net als Mutsaers
zelf, oog heeft voor wat afwijkt
en voor weinig terugdeinst.’ Een
inspirerende introductie voor
een avond met deze kunstenares. Boekhandel Blokker verkoopt op deze avond boeken van
de schrijfster. Pinnen niet mogelijk. Woensdag 18 maart aanvang 20.15 uur in Het Oude Slot,
ingang aan de Ringvaartlaan,
Heemstede. Toegang: 12,50 euro/ 10,00 euro. Reserveren kaarten 06-13133626 of www.podiumoudeslot.nl. Indien voorradig
aan de zaal.

Kienavond HBC voetbal groot succes! Filmmiddag

voor senioren

Heemstede - Afgelopen zaterdag 7 maart heeft de jaarlijkse
kienavond bij HBC voetbal ten
behoeve van het 26ste jeugdweekend plaats gevonden.
Het was wederom een groot
succes met een grote opkomst.
De kienavond begon om 18.30
uur en op dit tijdstip hadden
zich zo’n 138 enthousiaste mensen aangemeld om aan dit jaar-

lijkse spektakel mee te doen.
Tijdens de kien pauzes werden de kinderen getrakteerd op
een drankje en iets te snoepen.
Rond tien uur was de avond afgelopen en ging een ieder met
een prijs tevreden naar huis.
De opbrengst van de kienavond zal besteed worden aan
het jaarlijkse jeugdweekend dat
dit jaar plaats zal vinden op 14,

15 en 16 augustus. De sponsoren, vrijwilligers en een ieder die
iets gedaan heeft om deze kienavond tot een groot succes te
laten worden, worden hartelijk
bedankt voor hun inzet en prijzen die zij ter beschikking hebben gesteld. Voor degenen die
het gemist hebben is er volgend
jaar weer een kans om aan dit
evenement deel te nemen.

Vragen over serviceniveau bibliotheek
Heemstede - De bibliotheek
van Heemstede is sinds twee jaar
gefuseerd met die van Haarlem.
In de besluitvormingsfase is indertijd met die fusie akkoord gegaan onder de voorwaarde dat
het niveau van service minimaal
gelijk zou blijven. GroenLinks
twijfelde destijds en stemde niet
voor. De partij vraagt zich nu af

of het klantvriendelijk is om automaten als ‘dienstverlener’ in te
zetten in de bieb en heeft daarover vragen gesteld aan het college van B&W.
GroenLinks wil bijvoorbeeld weten of de nieuwe voorzieningen
in overleg met de klanten van
de bibliotheek zijn genomen,
en met de gemeente? Ook is de

Bij Boekhandel Blokker
fluiten de parkieten!
Heemstede - In de boekenweek (thema Tjielp tjielp) is het
een vrolijke boel bij Boekhandel Blokker in Heemstede. Dierenspeciaalzaak Bos op Binnenweg 71 heeft een hele grote vogelkooi uitgeleend met prachtige fluitende parkieten.
Het kwam Jeffrey en Pascal Koster van de dierenwinkel wel heel
goed uit, aangezien ze precies
in die periode een kleine win-

kelaanpassing hadden en een
beetje ruimte nodig hadden.
Vanaf woensdag 11 maart staat
de kooi in de boekhandel en als
je al niet vrolijk naar bent gelopen, dan zul je er zeker vrolijk
vandaan komen: met een mooi
boek en het geschenk van Tim
Krabbe Een tafel vol vlinders en
natuurlijk word je vooral vrolijk
door de parkieten!

fractie benieuwd naar de hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan de bibliotheek en wat
daarvoor aan voorwaarden zijn
gesteld. Ze hoopt voorts dat,
mocht het zo zijn dat de nieuwe
ontwikkelingen binnen de bibliotheek tot teruggang van ledental leidt, de gemeente hier nog
iets aan kan doen.

MIX-It Disco
Heemstede - Het is weer tijd
voor de Mix-it Disco, dé danceavond bij Casca in de Princehof,
Glipperweg 57 in Heemstede.
Kom jij op zaterdag 21 maart
ook lekker dansen of wat drinken en praten met vrienden en
vriendinnen? Iedereen is welkom van 19.30 tot 22.00 uur.
De entree, inclusief twee frisdrankjes is 5,- euro.Meer informatie? Bel Casca: 023 - 548 38
28 of e-mail plexat@casca.nl of
via www.casca.nl.

Bennebroek - Op maandag
16 maart wordt in Bennebroek
een film vertoond speciaal
voor senioren. De film is gebaseerd op het indrukwekkende
boek ‘De Vliegeraar’ van Khaled Hosseini. Het verhaal speelt
zich af in Kabul, de hoofdstad
van Afghanistan en gaat over
het verwende diplomatenzoontje Amir en zijn vriend Hassan.
Bovendien geeft de film een
goed beeld van wat er in de
jaren van strijd verloren is gegaan in deze kleurrijke kosmopolitische stad.
Entree: 4,00 euro p.p. incl. consumptie. Locatie: Zorgcentrum
Meerleven, Witte de Withlaan
1. Zaal open: 14.30 uur. De film
start om 14.45 uur. Aanmelden:
Welzijn Bloemendaal, locatie
Bennebroek via tel. 5845300.

’t Is weer Vrijdag:
Game Avond
Heemstede - ‘t Is weer Vrijdag:
dé vrijdagavond voor tieners bij
Casca!
Lekker een avond gamen op vrijdag 13 maart met je vrienden en
vriendinnen! De ultieme game
estafette! Alle spellen worden uit
de kast gehaald, wat vindt jij het
vetste spel?
‘t Is weer Vrijdag is altijd in de
jongerenruimte van Plexat de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede,
van 20.00 tot 22.00 uur. De entree is 2 euro per avond.
Je hoeft je niet op te geven, gewoon langskomen voor een
avond lachen en lol met leeftijdgenoten, vrienden en vriendinnen.

Lente bokbierfietstocht

Heemstede - Naast de krokussen schieten in Kennemerland
in deze tijd van het jaar tevens
de oranje fietsvlaggetjes weer
uit de grond. De lente editie van
de bokbierfietstocht start op 29
maart in Heemstede wederom
bij cafe de 1ste Aanleg op de hoek
Raadhuisstraat / Kerklaan. Inschrijven kan bij voorkeur vooraf in het cafe, indien u de oude
vlag nog heeft krijgt u een euro korting. Op zondag 29 maart
zal er gefietst worden over circa
25 kilometer langs diverse mooie
horecalocaties in Kennemerland. Deze tocht zijn dat naast
de 1ste Aanleg; cafe Koops, Café
de Tapuit, de Flapcan, Café Bartje en café Mideloo in Driehuis. U
kunt op deze locaties het lentebier proeven en als extraatje ontvangt u bij ieder station een lekker hapje van het huis. De route beschrijft een cirkel dus bij
thuiskomst in Heemstede haalt
u de laatste stempel weer bij de
1ste Aanleg. Starten kan tussen
12 en 14 uur en daarna is het de
bedoeling dat u voor 19 uur weer
terug bent bij het startpunt. Met
rond de 2000 deelnemers verwacht de organisatie weer een
gezellig familie voorjaars fietsfeest. Voor meer informatie, café
de 1ste Aanleg tel. 023- 5286035.

Rommelmarkt
en meer in
‘Heemhaven’

Heemstede - Op zaterdag 14
maart vindt er in Zorgcentrum
De Heemhaven een rommelmarkt plaats. Met o.a. een boekenmarkt, kledingbeurs en een
Rad van Fortuin met vele prijzen.
Tijdens de openingstijd zijn tegen aantrekkelijke prijzen heerlijke hapjes en poffertjes te verkrijgen. De rommelmarkt is van
11.00 uur tot 15.00 uur. Het adres
van Zorgcentrum De Heemhaven is Von Brucken Focklaan 20
in Heemstede. Voor informatie
tel 023-8916106 / 8916100.

Klimatoloog bij
Passage

Heemstede - Het bestuur van
Passage nodigt belangstellenden van harte uit voor de afdelingsavond op donderdag 19
maart in de Pinksterkerk. Aanvang: vanaf 19.45 uur. De heer
C. Pel uit Heemskerk is al veertig
jaar ‘in de weer’ met het weer. Hij
is hobbymeteoroloog en klimatoloog. Met behulp van de beamer
geeft hij een lezing met als onderwerp ‘Het weer, weerinstrumenten en het milieu’. Hij brengt
ook diverse weerinstrumenten
mee en zal daar uitleg over geven. Uiteraard komt de vraag aan
de orde wat de gevolgen kunnen
zijn van de klimaatverandering
voor Nederland.
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HEEMSTEDE &
DIENSTVERLENING

Bij gemeentelijke vraagstukken
overleggen wij eerst met de
inwoners voordat we een besluit
nemen…

Op verschillende vlakken
breidden we in 2008 de
dienstverlening uit…

Lees verder op pagina 2

Lees verder op pagina 5
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Beste inwoner
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of als u een bouwvergunning aanvraagt. Maar ook als u een gehandicaptenparkeerplaats wilt aanvragen,
schade bij u in de straat wilt melden of
als u een grote boom in uw tuin wilt

7

Soms bent u het niet eens met
onze plannen. Of u voelt zich
niet correct behandeld…

Op verschillende vlakken
werken we aan de veiligheid en
leefbaarheid. Daarbij zijn vier
‘GOA’s’ actief…

Lees verder op pagina 6

Lees verder op pagina 7

kappen. Wanneer u reageert op plannen bij u in de buurt. Of als u zelf
ideeën heeft over uw woonwijk en
die kenbaar wilt maken bij de
gemeente.
Dit verslag gaat over de manier
waarop wij dit soort contacten met u
afhandelen. Zodat u zich een beeld
kunt vormen over hoe het er in
Heemstede voorstaat met de dienstverlening, de burgerparticipatie en de
verwerking van klachten en bezwaren.

In dit burgerjaarverslag leest u hoe wij
als gemeente met u in contact zijn
getreden in 2008. Dat gebeurt op
verschillende manieren. Bijvoorbeeld
als u een nieuw paspoort nodig heeft

HEEMSTEDE &
VEILIGHEID

Vorig jaar vonden twee belangrijke
onderzoeken plaats. Ten eerste deed
de rekenkamercommissie onderzoek
naar inspraak in Heemstede.
Daarnaast werd het landelijke onderzoek ‘Waar staat je gemeente.nl’
gedaan. Wij vroegen u onder andere
rapportcijfers te geven voor onze
dienstverlening. Omdat dit onderzoek
ook in veel andere gemeenten is gehouden, zijn de resultaten onderling
vergelijkbaar. Beide onderzoeken
komen uiteraard aan bod in dit
verslag. Overigens zullen we u op een
ander moment dan via dit burgerjaarverslag nog uitgebreid informeren
over de uitkomsten van het onderzoek
‘Waar staat je gemeente.nl’.

Een belangrijke gebeurtenis voor de
gemeentelijke organisatie was de
terugkeer naar het verbouwde en vertrouwde raadhuis. Eind maart namen
we onze intrek in het flexkantoor. We
gingen niet alleen op een andere manier werken, ook werd de gemeentelijke organisatie ingericht op een manier die beter aansluit op de vragen
van burgers. Dit alles moet leiden tot
een dienstverlening waar u en daardoor ook wij tevreden, ja zelfs meer
dan tevreden over zijn.
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.
Achtergrondinformatie en tabellen met
feiten en cijfers vindt u op onze website
www.heemstede.nl.
Heeft u vragen of opmerkingen?
Aarzel niet en neem contact met mij
op!
Marianne Heeremans
Burgemeester van Heemstede
mheeremans@heemstede.nl
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Burgerparticipatie
Inspraak
Om aan de wensen en verwachtingen van de inwoners van Heemstede te kunnen
voldoen, is het noodzakelijk dat het bestuur goed luistert. Ook moeten inwoners
zelf voor hun belangen kunnen opkomen door verschillende vormen van inspraak.
Tijdigheid, openheid en terugkoppeling zijn daarbij sleutelwoorden. In 2008 werden
veel grote projecten uitgevoerd waarvoor de inspraak in voorgaande jaren werd
afgerond. Maar voor een aantal (nieuwe) projecten vroegen wij ook in 2008 actief
uw mening. Bijvoorbeeld over de Binnenweg.

Glipperweg
Om de veiligheid voor met name fietsers
en voetgangers te vergroten wordt de
Glipperweg tussen de Kemphaanlaan
en Bennebroek nieuw ingericht met vrijliggende fietspaden. In juni legden wij u
de plannen voor de nieuwe inrichting
voor, onder meer tijdens een drukbezochte inloopavond. De inspraak heeft
tot enkele aanpassingen in het definitief
ontwerp geleid, zoals het verplaatsen
van de overgang fietspad/fietsstrook bij
de Linnaeushof zodat deze niet pal voor
de uitrit van het parkeerterrein ligt en het
opnemen van een parkeerplaats bij de

Binnenweg

I

2

stadsplattegrond. In november 2008 is
de herinrichting gestart, naar verwachting is het werk in april 2009 afgerond.

Artist impression van de vernieuwde Binnenweg

In het voorjaar 2009 starten de werk-

variant had het college van B&W zich in

ren werd in oktober een extra vergadering

zaamheden aan de Binnenweg. De herin-

2007 al uitgesproken voor een ‘gemengd

van de commissie Ruimte gehouden.

Welstand

richting moet leiden tot een flinke verbe-

rijprofiel’, waarbij fietsers en auto’s van

tering, onder meer op het gebied van

dezelfde weg gebruikmaken. De reacties

De inspraakreacties leidden tot een aan-

Ook

Binnenweg en Raadhuisstraat wordt

verkeersveiligheid en uitstraling. Een

gaven geen aanleiding terug te komen op

gepast ‘definitief ontwerp’. Zo is ter hoog-

aangescherpt. Het gemeentebestuur wil

aantal principiële keuzes is in 2007 al

deze beslissing. Ook het parkeren riep veel

te van de Spaarnzichtlaan het trottoir

de kwaliteit en uitstraling versterken met

gemaakt, zoals het instellen van een-

reacties op. Inmiddels is besloten een

aan de winkelzijde breder geworden.

nieuwe richtlijnen voor bijvoorbeeld

richtingsverkeer voor auto’s van zuid naar

Startnotitie Centrumparkeren op te stellen:

Ook zijn de fietsenrekken verplaatst van

reclames, uitstallingen en terrassen.

noord. Maar ook in 2008 vroegen wij u op

een brede visie op parkeren die inzicht

het trottoir naar de parkeerstrook en

De belangrijkste uitgangspunten zijn

verschillende momenten uw mening over

geeft in wat noodzakelijk is. Vervolgens

komen er meer bankjes. Het definitief

voorgelegd aan de klankbordgroep

de plannen. Eerst werd een ‘beeldkwali-

werd een ‘voorlopig ontwerp’ opgesteld:

ontwerp is in december door de

Binnenweg (waarin de verschillende

teitsplan’ opgesteld: een eerste ontwerp-

een verdere uitwerking van de eerste ont-

gemeenteraad vastgesteld. Daarmee

belanghebbende groepen zijn vertegen-

visie voor de uitstraling en inrichting.

werpvisie. De inspraak hiervoor startte na

was de fase van planvorming en inspraak

woordigd) en aan de winkeliers. Zij

Hiervoor organiseerden we in februari een

de zomer. In oktober was er een inloop-

afgesloten en kan de herinrichting in het

konden zich in grote lijnen vinden in het

informatiebijeenkomst.

avond.Tijdens de inspraakperiode is ge-

voorjaar 2009 beginnen. Een overzicht

beleid. Het is de bedoeling dat na

Veel reacties kregen we op de inrichting

bleken dat met name onder verschillende

van alle inspraakreacties en het antwoord

verwerking van alle inspraakreacties

van de weg; vooral over het fietsverkeer.

raadsleden nog ideeën en wensen leefden

van het college van B&W vindt u terug

het definitieve beleid na de zomer van

Sommige mensen pleitten voor één of

over de invulling van het ontmoetingsplein

in

2009 door de gemeenteraad wordt

twee aparte fietspaden. In de voorkeurs-

(bij o.a. de Hema). Om deze te inventarise-

Burgerjaarverslag op www.heemstede.nl.

de

digitale

B U R G E R J A A R V E R S L A G

versie

2 0 0 8

van

het

het

vastgesteld.

welstandsbeleid

voor
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Bestemmingsplannen Manpadslaangebied en
Woonwijken Noordwest
Het ontwerpbestemmingsplan is in
januari 2009 in de commissie Ruimte
behandeld en in februari/maart kunt u
hierop reageren. Ondertussen wordt
gezocht naar de middelen om het
gebied groen in te kunnen richten. Het
definitieve bestemmingsplan kan pas
door de raad worden vastgesteld als de
financiering rond is.

Woonwijken Noordwest
Het

bestemmingsplan

‘Woonwijken

Noordwest’ omvat het noordwestelijk
deel van Heemstede dat aan Haarlem
en Bloemendaal grenst. Ter voorbereiding op het ontwerpbestemmingsplan
maakte het college van B&W in oktober
2009 via de gemeentelijke website en
HeemstedeNieuws bekend welke voornemens het heeft voor dit gebied. Hierop
kwamen twee reacties binnen, waarvan
er één werd verwerkt in het ontwerp-

D

bestemmingsplan. Bij de route naar het

De Manpadslaan

definitieve bestemmingsplan worden inwoners uiteraard weer betrokken in 2009.

De gemeente werkt aan actualisering

voor

Manpadslaangebied

In januari werd het plan in de commissie

van de bestaande bestemmingsplannen.

Heemstede (‘Woonwijken Noordwest’).

Het college van B&W en de gemeente-

Ruimte besproken. In maart/april kunt u

Daarbij worden de komende vier jaar

Voordat

ontwerpbestemmings-

raad willen het Manpadslaangebied

reageren op het ontwerpbestemmings-

de 40 ‘kleinere’ bestemmingsplannen

plan werd opgesteld, publiceerde de

groen inrichten als natuurgebied met

plan. De planning is dat de gemeente-

teruggebracht tot acht ‘grotere’ bestem-

gemeente in augustus de uitgangspunten

beperkte recreatie. Op de voor het gebied

raad het bestemmingsplan in september

mingsplannen. Het is de bedoeling in

voor het Manpadslaangebied en in

geformuleerde uitgangspunten reageerden

2009 vaststelt, zodat het na de beroeps-

2009 een nieuw bestemmingsplan te

oktober voor het gebied Woonwijken

negen belanghebbenden. De reacties

termijn van zes weken in november 2009

maken voor het Manpadslaangebied en

Noordwest.

hebben niet geleid tot wijzigingen.

in werking kan treden

het

noordwestelijk
een

deel

van

Dr. Schaepmanlaan

Componistenwijk

I

In 2009 wordt de riolering in de Compo-

achterblijft en dat relatief schoon water

wordt de laanbeplanting in een aantal

nistenwijk vervangen en komt er een

het oppervlaktewater bereikt.Tegelijkertijd

straten vervangen. In het voorjaar leg-

bergbezinkleiding. Deze bergbezinklei-

wordt de wijk een 30-kilometerzone en

den wij u de plannen voor en vond een

D

De gemeente wil de oevers van de
Ringvaart aan de Dr. Schaepmanlaan op
een natuurvriendelijke manier inrichten,

ding bestaat uit twee zeer grote parallel

inloopavond plaats. Zo’n twintig bewoners

zodat de oever beter plaats biedt aan

geplaatste rioolbuizen die bij hevige re-

reageerden. De reacties hadden onder

allerlei diersoorten en vegetatie. Voordat

genval het water uit het riool kunnen buf-

andere betrekking op de te vervangen

hiervoor een plan werd opgesteld, is

feren. Het bufferen van rioolwater is no-

bomen, de werkwijze tijdens de uitvoering,

overlegd met een klankbordgroep van

dig om de hoeveelheid vuil water dat op

verkeersdrempels in de wijk en op de

bewoners uit de buurt. Hierdoor konden

het schone, open water wordt geloosd te

verkeerssituatie in de Franz Lehàrlaan.

we al bij het opstellen van het plan rekening

beperken. Wanneer er toch water uit de

Het plan is op details aangepast en

houden met hun inbreng. De inspraak-

bergbezinkleiding op open water moet

het definitief ontwerp werd in oktober

periode in augustus/september, inclusief de

worden geloosd, dan zorgt het ontwerp

vastgesteld

en

inloopavond, leverden dan ook nog maar

van de bergbezinkleiding ervoor dat een

wethouders. Het werk is in januari 2009

een beperkt aantal reacties op. Deze zijn

groot deel van het vuil in de leidingen

gestart en zal tot medio 2009 duren.

deels verwerkt in het uiteindelijke plan.

door

B U R G E R J A A R V E R S L A G

burgemeester
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Onderzoek Rekenkamercommissie
Inspraak in Heemstede

D

De Rekenkamercommissie presenteerde in

der verbeteren om te kunnen spreken van

juni de resultaten van het onderzoek hoe

een volledig professionele wijze van uit-

de gemeente haar burgers betrekt bij het

voering. Een punt van aandacht is het ver-

ontwikkelen van gemeentelijke plannen

schil tussen de tevredenheid van het ge-

(periode 2002-2007). In grote lijnen vond

meentebestuur en die van insprekers. Een

de commissie dat de gemeente veel aan-

aantal insprekers heeft zelfs het gevoel dat

dacht heeft voor inspraak en grote voort-

de gemeente niet bereid is naar hen te

gang heeft geboekt bij het organiseren

luisteren. Voor een aantal insprekers is bo-

daarvan. De inspraak moet echter nog ver-

vendien onvoldoende duidelijk wat er met

Inspraak: de spelregels
Het werk dat de gemeente doet gaat u vaak direct of indirect aan. Wilt u invloed uitoefenen op beslissingen van het gemeentebestuur? Dat kan op verschillende manieren.

College van burgemeester en wethouders benaderen
Wilt u persoonlijk spreken met de burgemeester of een wethouder? Neem dan contact
op met het bestuurssecretariaat: tel. (023) 548 56 09.

Inloopochtend burgemeester
Iedere eerste vrijdag van de maand houdt de burgemeester ‘open huis’. Van 10.00
tot 12.00 uur kunt u vrij inlopen, dus zonder afspraak, om met de burgemeester van
gedachten te wisselen.

Spreekrecht in commissievergaderingen

hun inbreng gebeurt. Dat is vooral bij de

halen of onvrede bij burgers primair voort-

Invloed uitoefenen op de beslissingen van het bestuur kan ook door het bezoeken

informele (niet-wettelijk geregelde) in-

vloeit uit onvrede met het uiteindelijke re-

van de vergaderingen van de verschillende raadscommissies. Deze commissies zijn

spraak het geval. De Rekenkamercommissie

sultaat of uit onvrede met de inspraak-

het meningvormende orgaan van de gemeenteraad.

vroeg daarom met name aandacht voor het

procedure. De gemeente komt in 2009

De vergaderingen zijn openbaar en u kunt hier meepraten over de punten die op de

voor- en natraject van de inspraak. De in-

met een overzicht van de spelregels bij

agenda staan. Maar ook andere onderwerpen kunt u aan de orde stellen. Laat uw

sprekers dienen duidelijkheid te hebben over

inspraak. Hierdoor moet voor burgers een

stem horen en maak gebruik van dit spreekrecht.

welke onderwerpen wel en niet kan worden

duidelijker beeld ontstaan waarover ze wel

meegepraat. Ook dient vooraf vast te staan

en niet kunnen inspreken en hoe ze te

Gemeenteraadsleden benaderen

op welke momenten terugkoppeling naar in-

horen krijgen wat er met hun reacties is

Ter voorbereiding op de commissie- en raadsvergaderingen vergaderen de

sprekers plaatsvindt. Het college van B&W

gebeurd.

afzonderlijke politieke fracties 2 x per maand over de onderwerpen en vormen

kon zich vinden in de conclusies en aan-

hun oordeel. Ook hier kunt u uw stem laten horen en zo al in een vroeg stadium

bevelingen van het rapport, maar had een

Het onderzoeksrapport ‘Voor en door

de meningsvorming beïnvloeden. U kunt eveneens contact opnemen met de

paar kanttekeningen. Het college moet

burgers? Een beeld van de inspraak-

individuele leden van de gemeenteraad.

vaak tegengestelde belangen afwegen.

praktijk in de gemeente Heemstede

Dat leidt onvermijdelijk tot teleurgestelde

2002-2007’ kunt u downloaden op

burgers. Dan is het vaak moeilijk te achter-

www.heemstede.nl.

Kijk voor een compleet overzicht van alle manieren waarop u kunt inspreken en
uw invloed kunt laten gelden op de gemeentelijke website: www.heemstede.nl >
Politiek en bestuur > PRAAT MEE!

Zo kunt u ook uw stem laten horen:

T

Tijdens een burgerbijeenkomst kunt u uw mening over een onderwerp aan de gemeen-

• Inspraak (o.a. per brief/email of tijdens informatieavonden)
• Burgerinitiatief
• Burgerbijeenkomsten
Kijk voor een toelichting op www.heemstede.nl.

4

Burgerbijeenkomsten
teraad duidelijk maken. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. De gemeenteraad maakt
gebruik van uw kennis. En u kunt op deze manier beter uw mening overbrengen aan de
gemeenteraad. In 2008 organiseerde de gemeenteraad twee keer een burgerbijeenkomst: over de toekomst van het sportpark en over de eerste helft van de collegeperiode.
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HEEMSTEDE &
DIENSTVERLENING

Gemeentelijke
dienstverlening

Toekomst sportpark

I

5

In mei vond een burgerbijeenkomst plaats
over de toekomst van het sportpark in

Het onderzoek
lijken we onze rapportcijfers in 2006

U

Heemstede. De gemeenteraad wilde graag

I

In hiernaast afgebeelde analyse vergeen 2008. Verder staan ter vergelijking

horen welk belang u als inwoner hecht aan

U baseert uw mening over de gemeente vooral op de klantgerichtheid en kwaliteit van

sport en welke voorzieningen daarbij horen.

onze dienstverlening. Die paar keer per jaar dat u voor één van de ruim 200 gemeentelijke

Op deze drukbezochte bijeenkomst werd

producten komt - het verlengen van uw paspoort, de aanvraag van een rijbewijs of een

vergelijkbaar

over vier kernvragen gediscussieerd.

bouwvergunning - zijn vaak de enige contacten die u met ons heeft. En dus beeldbepalend.

25.000 en 50.000.

Een verslag hiervan vindt u in de digitale

Op deze momenten willen wij natuurlijk goed voor de dag komen. Om u nog beter van

versie van het burgerjaarverslag op

dienst te kunnen zijn, verruimden we in 2008 onze openingstijden. Gelukkig bent u over

www.heemstede.nl. De input werd gebruikt

onze dienstverlening over het algemeen meer dan tevreden. Dat blijkt niet alleen uit de

voor de ‘Nota Sport en bewegen’ waarin

dagelijkse contacten tussen u en onze publieksafdelingen, maar ook uit onderzoek.

het beleid op dit gebied is vastgelegd. In
oktober stelde de gemeenteraad het beleid
vast. Enkele hoofdlijnen uit het beleid: De
gemeente streeft naar een (nog meer)
multifunctioneel gebruik van de gemeentelijke sportaccomodaties. Het gemeentelijke
sportpark moet toegankelijker worden voor
mensen die niet in verenigingsverband
sporten.

Waar staat Heemstede?

H

D

klanttevredenheid is dus toegenomen ten
opzichte van 2006. Met het verbouwde raad-

feitelijke prestatiecijfers en aan de hand van oordelen van burgers. Ruim 1.600

huis werd in maart 2008 ook de nieuwe

enquêtes zijn verstuurd aan een representatieve steekproef van burgers en verspreid

publiekshal in gebruik genomen. De nieuwe

onder de bezoekers van onze publieksafdelingen. In 2006 deden we aan hetzelfde

ruimte wordt als een vooruitgang gezien, zo

onderzoek mee, zodat we de cijfers nu kunnen vergelijken. Ook kunnen we onze

blijkt uit de rapportcijfers.

7,3

6,1

8,2

7,0

Vorig jaar zat de eerste helft van de college-

openingstijden
gemeentehuis

periode 2006-2010 er op. De gemeente-

wachttijd voor het loket

6,8

7,9

7,9

raad organiseerde in juni een burgerbij-

doorlooptijd

7,8

8,2

7,9

eenkomst om te discussiëren over de re-

klantvriendelijkheid

8,2

8,7

8,3

deskundigheid personeel

2008

Oordeel bezoeker:

8,1

8,6

8,2

de volgende twee jaar. Wegens te weinig

verzorgdheid medewerker 8,1

8,5

8,2

belangstelling kwam de bijeenkomst te

inleving medewerker

8,6

8,0

prijs dienstverlening

7,6
5,9

6,0

5,9

Oordeel bezoeker over
gemeentehuis:

Op verschillende vlakken breidden
we in 2008 de dienstverlening uit:
• Publieksbalie 14 uur langer per
week open. De publieksbalie
(voorheen burgerzaken) verruimde in september de openingstijden
van 27 naar 41 uur per week.
• Meldpunt Overlast geopend:
naast gevaar en schade op straat
kunt u nu ook bijvoorbeeld vandalisme en geluidshinder doorgeven
op één centraal punt: via de website www.heemstede.nl of tel.
(023) 548 57 62.
• Inloopochtend

burgemeester:

verhaal doen bij de burgemees-

8,1

8,5

7,8

specifieke thema’s zoals de toekomst van

parkeergelegenheid

6,9

7,9

7,2

het sportpark. Maar een algemene verant-

overzichtelijkheid

7,7

8,1

7,6

woording past kennelijk meer voor discus-

bewegwijzering

7,3

7,6

7,3

sie tussen gemeenteraad en het college

wachtruimte

7,4

8,1

7,6

privacy

6,6

7,7

7,2

bestuur vond in september plaats.

De burger
als klant

hier kunt u zonder afspraak uw

bereikbaarheid

van B&W. Dit debat binnen het gemeente-

het hoogste cijfer van alle 44 gemeenten die

rapportcijfer, onder andere voor de dienstverlening. Dit gebeurt aan de hand van

7,8

blijkt graag mee te praten over concrete,

opzichte van 2006. Heemstede scoorde zelfs

verlening werd vooruitgang geboekt. De

7,1

dat hun inbreng niet verloren is gegaan. U

Daarmee verbeterden we ons niet alleen ten

gemeente.nl’. In dit onderzoek krijgen de prestaties van de gemeente een

totaalscore

benaderd door gemeenteraadsleden, zo-

Het totale rapportcijfer voor hoe u als klant

afzonderlijke onderdelen van de dienst-

Gemiddeld

aangemeld voor de burgerbijeenkomst zijn

Conclusie

gemeente mee aan een grootschalig onderzoek voor gemeenten: ‘Waar staat je

Heemstede
2008

vervallen. De mensen die zich hadden

de

deelnamen aan het onderzoek. Op alle

Heemstede
2006

eerste twee jaar en de verwachtingen voor

tussen

Bijvoorbeeld hoe klantgericht we zijn. In het najaar van 2008 deed de

De burger
als klant

sultaten van het college van B&W van de

inwonertal

De gemeente Heemstede onderzoekt regelmatig hoe de gemeente er voor staat.

meededen.

V

vermeld van de gemeenten met een

wordt behandeld was in 2008 een 7,8.

prestaties vergelijken met die van de 44 andere gemeenten die aan het onderzoek

Het college halverwege

ook de gemiddelde scores over 2008
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ter, over welk onderwerp dan ook.
• De takkenronde: een nieuwe
service van de gemeente en
afvalbedrijf De Meerlanden. In
het voorjaar en najaar is er voortaan een speciale takkenronde,
waarbij u het snoeihout uit de tuin
apart kunt aanbieden naast de
groene rolemmer.
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HEEMSTEDE &
B E Z WA R E N E N K L A C H T E N

Bezwaren en klachten
Bij grote besluiten over gemeentelijke plannen, vragen wij u eerst om uw mening
voordat het college van B&W een besluit neemt. Bent u het niet eens met dat
besluit, dan kunt u hiertegen een bezwaar indienen en/of hiertegen in beroep
gaan bij de rechtbank.

HEEMSTEDE &
VEILIGHEID

Veiligheid
& leefbaarheid
Wonen in Heemstede

Bezwaarschriften
Bezwaarschriften 2007

V
•

Ingediende bezwaarschriften

86

Waarvan afgedaan in 2007
Bezwaarschriften 2006, afgedaan in 2007
Totaal afgedaan in 2007

61
40
101

- (gedeeltelijk) gegrond

59

- (kennelijk) niet ontvangen

17

Bezwaarschriften 2008
Ingediende bezwaarschriften

129

Waarvan afgedaan in 2008
Bezwaarschriften 2007, afgedaan in 2008
Totaal afgedaan in 2008

118
24
142

- (gedeeltelijk) gegrond

13

- ongegrond

94

- (kennelijk) niet ontvangen

Vierde beste woongemeente van

Centrum Noord en Centrum Zuid.

In het jaarlijkse onderzoek van

•

Het aantal klachten toont al jaren een
dalende lijn. Omdat de klachten in

gemeente kunt u een klacht in--

2008
2
sterk uiteen liepen, is

dienen. De gemeente stelt

hierin
h
niet een rode draad te

dan een onderzoek in naar

halen. In één geval had de

uw klacht. Zowel de klager

gemeente een fout gemaakt,

als de betrokken ambtenaar

in een aantal gevallen ging

worden gehoord. Naar aanleii-

plaatsen.
In 2008 verwijderden KPN en Telfort

digde Heemstede in juni 2008 na

de telefooncellen bij het Raad-

Laren, Naarden en Bloemendaal op

huisplein,

de vierde plaats.

Dreef en het NS-station. Vanwege

Samenwerken aan veiligheid en

het maatschappelijk belang besloot

leefbaarheid.

het gemeentebestuur om op eigen

In dit project dat tot doel heeft de

kosten een telefooncel bij het drukke

woonomgeving veiliger en leefbaar-

en centraal gelegen NS-station

der te maken, ging de gemeente

terug te laten plaatsen. In de loop

samen met de bewoners en andere

van 2009 komt de telefooncel terug

partijen in 2008 aan de slag in

bij het station.

het
h om de bejegening. Maar het

ding van deze gesprekken
n

komt
k
ook voor dat een klacht

neemt de betreffende directeur
ur

eigenlijk
e
een verkapt bezwaar

een besluit. De klager krijgt vervolgens een brief met het resultaat van het

is tegen het beleid. Alle ingediende
klachten werden in 2008 afgehandeld.

onderzoek.
2004:

11 klachten ingediend, waarvan 10 naar tevredenheid afgehandeld

2005:

12 klachten ingediend, waarvan 4 in het gelijk gesteld

2006:

8 klachten ingediend, waarvan 4 in het gelijk gesteld

2007:

7 klachten ingediend, waarvan 5 in het gelijk gesteld

2008:

6 klachten ingediend, waarvan 1 in het gelijk gesteld en de overige 5
in overleg met de klager zijn afgehandeld

6

Gemeente laat telefooncel terug-

woongemeente in Nederland ein-

Klachten
behandeld door een medewerker van de

•

weekblad Elsevier naar de beste

4

Als u vindt dat u niet goed bent

de woonwijken Stationsomgeving,

Nederland.

6

- ongegrond

A

6
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Wipperplein,

Glipper,

HEEMSTEDE &
VEILIGHEID
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Gemeentelijke Opsporingsambtenaren

I

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

Wij houden Heemstede
schoon, veilig en leefbaar
Wij stellen ons graag aan u voor:
wij zijn de Gemeentelijke Opsporingsambtenaren, 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
zorgen ervoor dat Heemstede voor
iedereen leefbaar blijft.
Anders

dan

de

vroegere

parkeer-

controleur, is ons takenpakket als GOA
veel breder. We zijn actief op vier
Jos Pool, Rinke van den Bor, Cees de Schipper, Erwin Boomsluiter

terreinen: verkeer, openbare ruimte,
milieu en flora en fauna. Een greep uit
onze activiteiten:
•

Wij controleren op parkeerkaartjes,

Ons werk bestaat in de eerste plaats uit

foutparkeren en ontheffingen voor

zien en luisteren. Uit praten met mensen,

Gebiedsagenten

parkeren en inrijverboden. Bovendien

informeren, voorlichten en helpen.

Heemstede kent drie gebiedsagenten die ieder hun eigen specifieke gebied goed

signaleren we onveilige verkeers-

We zijn het eerste aanspreekpunt op

kennen:

situaties en kunnen we auto’s laten

straat en zorgen ervoor dat klachten van

Bob van der Kolk

wegslepen.

burgers worden opgelost of bij de juiste

Werkgebied Centrum-Zuid (Provinciebuurt, Indische buurt en omgeving

instantie of afdeling terechtkomen.

Valkenburgerlaan en -plein)

• Wij controleren of grofvuil en vuilniszakken op de juiste plaats en tijd

Maar als het nodig is, zullen we wel

worden aangeboden. Zo niet, dan

degelijk

spreken we de vervuiler hierop aan

bevoegd strafrechtelijke sancties op te

en verhalen we de extra kosten van

leggen.

streng

optreden. Wij

zijn

•

Werkgebied Centrum-Zuid-West
Chantal Bunkers

het opruimen. Bij het illegaal dumpen
•

René Huijsmans

van grofvuil volgt ook een boete.

Samenwerking met politie

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

Wij voeren de controle op het

Vaak voeren we onze taak uit in

Heemsteeds kanaal)

hondenbeleid uit (controle op aanlijn-

samenwerking

plicht en plicht om hondenpoep op te

Bijvoorbeeld bij acties bij de scholen,

Bezoekadres:

ruimen).

waar we het parkeer- en rijgedrag van

Kerklaan 61, 2101 HL Heemstede

Ook het verwijderen van fietswrakken

ouders controleren die kinderen naar

Levensbedreigende situaties:

en foutgeparkeerde fietsen behoort

school brengen. Maar ook in de wijken

Alarmnummer ambulance, brandweer en politie 1 - 1 - 2

tot ons takenpakket en de controle

werken we met de politie samen, zoals

Niet-levensbedreigende situaties:

op overhangend groen dat voor

de gezamenlijke controleacties voor

(0900) 88 44 (lokaal tarief)

hinder zorgt op de openbare weg.

parkeergedrag in woonwijken. Met de

e-mailadres:

gebiedsagenten is er dan ook regelmatig

8844Service@Kennemerland.Politie.nl.

met

de

politie.

Zien en luisteren

overleg en waar nodig maken we

We houden ons gelukkig niet alleen

afspraken over hoe een probleem

In 2009 ligt de prioriteit van de inzet van de gebiedsagenten bij jeugdoverlast,

bezig met bonnen en boetes uitschrijven.

gezamenlijk moet worden aangepakt.

verkeersveiligheid, diefstal van met name fietsen, woninginbraak, diefstal uit
motorvoertuigen en vernieling van eigendommen.
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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

•

Overzicht van de behandeling van
e-mails

•

Alle plannen rondom de Binnenweg

•

Inspraakreacties

•

Verslag burgerbijeenkomst over sport

www.heemstede.nl

8
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Kasim showt met kleur voor hem en haar
Heemstede – Dat damesmode kleurrijk kan
zijn, u kan het dit voorjaar zien en beleven,
dat de heren mee mogen doen is dit voorjaar de grote winst. Dat beeld gaf Kasim vrijdagavond mee aan de bezoekers van zijn
voorjaarsmodeshow waar duidelijk werd dat
kleur elke sombere stemming wegneemt.
Dat kan ook liggen aan het heerlijke aperitiefje van Le Grand Cru, want bij de entree
stond Will Beeren klaar met een Crement de
Loire, gemixed met cassis. Bij de herenmode
is de krijtstreep nog steeds een must, de ruit
is daarnaast terrein aan het winnen, daarmee
loopt Kasim voorop. Ruiten in de klassieke
Prince de Galle, maar nu in opgefriste kleuren, Pied de Poules voor heren, u leest het
goed, het staat ook goed! Met het strippenpak zijn dat de voorbeelden voor de nieuwe
lijn. Noem het de Change! Linnen kostuums
in geruite stoffen, gestreept en zelfs in een
marineblauwe bankstreep, stel je eens voor
dat het straks warm weer wordt. Een zakenpak in linnen krijtstreep, dat maakt vergaderen nog leuk. Bij jeans een blazer dragen is
precies 2009! Trek er een overhemd bij aan
met wat leuke details, als een klein lichtblauw ruitje met hele kleine ingeweven rode
stipjes of dat kleine ruitje met Delftsblauwe
kraag en manchetten. Verbazing en verwondering vallen u ten deel. Polo`s en zomertruien in katoen/kashmir zijn er in vele kleuren,
dat past altijd bij jeans en die blazer. Even
meer durven!
Kasim damesmode
Het is of je de jaren zeventig binnenloopt
bij het zien van die vele kleuren als fuchsia, appeltjesgroen, electric blue en het vrolijk oranje. Discokleuren en de belijning doet
ook mee. Broeken strak bij de knie, en wijd
uitlopend. De flairtijd is terug, hoewel, voor

de jeugd helemaal nieuw. Korte strakke
pull-overs met V hals en kleine twinsets in
combinatie met brede shawls en ceintuurs.
De Westernlook met zijn wijde rokken met
steekzakken van gewassen linnen, zo uit
Out of Africa gestapt. Nu alsof u zo van het
paard afstapt. Goed
te combineren met
blouses en bonnetterie van het huismerk
Kasim in lila, zachtroze, wit en zalmkleur.
Blikvanger was het
driedelige ensemble
van pure zijde in een
tijdloos bloemdessin,
speciaal
gemaakt
voor de bruidsmoeder.
Bij de damesmode is Scapa Sport de
draagbare en betaalbare mode voor de
vrije tijd, ook Scapa
voor de heren. Polo`s
met of zonder opdruk, T-shirts in alle kleuren met vooral aandacht voor de
kleuren groen, rosé
en oranje als de echte zomerkleuren. Alle lof
voor collega`s van de Jan van Goyenstraat,
de parfumerie Hildering die de make-up verzorgde en de kapsters van Peetoom Coiffure Hennie Smit en Will Beeren van Le Grand
Cru die naast de aperitief nog een witte
Spaanse wijn schonk en als rode een volle
Cotes du Ventoux. Hanneke Smit streek voor
Kasim letterlijk en figuurlijk alle plooien glad
met haar inzet.
Ton van den Brink
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Vele voordelen tijdens de
Rabo WoonWensWeken!
Regio - Op zoek naar een nieuw huis? Plannen voor een dakkapel, een nieuwe keuken of badkamer? Als het om wonen
gaat, is er bijna altijd wat te wensen over. Daarom zijn er van
1 maart tot 1 mei de Rabo WoonWensWeken. Gedurende deze
campagneperiode biedt de Rabobank u vele voordelen.
Speciaal actietarief hypotheken
Tijdens de campagne kunt u
voor het actuele rentetarief voor
uw hypotheek van de Rabobank
kijken op www.rabobank.nl/
haarlem of bij één van de kantoren van de Rabobank binnenlopen. Op de ramen van de kantoren is gedurende de actieperiode het actuele rentetarief zichtbaar.
Maak uw huis verkoopklaar
met een gratis stylingadvies!
Tijdens de WoonWensWeken
maakt u ook kans op een restyling door verkoopstyliste Pauline
Leen. Zij maakt uw huis in vier

uur verkoopklaar. Wilt u kans
maken? Stuur ons dan voor 30
maart de reden waarom úw
huis een mini ‘make-over’ verdient. We belonen vijf inzendingen met een bezoek van Pauline Leen. U kunt uw mail sturen
naar: communicatie@haarlem.
rabobank.nl.
Maak kans op 5000,- euro
De hypothekencampagne staat
geheel in het teken van het realiseren van woonwensen. Een
nieuwe badkamer, een extra
kamer voor de kinderen, een
mooie aangelegde tuin. Als het
om wonen gaat koestert u vast

ook wensen. De Rabobank kan
u helpen uw wens te realiseren.
Omschrijf uw woonwens zo origineel mogelijk om kans te maken op 5000,- euro waarmee u
uw WoonWens in vervulling kunt
laten gaan! Kijk op: www.rabobank.nl.
Overwaarde van uw woning
benutten?
Kom dan op zaterdag 18 april
naar de informatiebijeenkomst
over de ‘Op Eet Hypotheek’. Deze constructie maakt het mogelijk om de overwaarde van uw
huis te laten vrijkomen waardoor u extra geld heeft om ruimer te leven. U ‘eet’ als het ware
de ruimte op die is ontstaan tussen de overwaarde van de woning en de huidige hypotheekschuld. Wij bieden u hiermee de
kans om uw wensen te realiseren, of het nu om een verbouwing gaat of een verre reis. Interesse? Meldt u dan aan via telefoonnummer (023) 512 0 512 of
stuur een mail naar communicatie@haarlem.rabobank.nl.

Lustrumfeest bij Sunergy

Gratis kennismaken
zonnebanken en power-plate
Heemstede- Zaterdag 14 maart
houdt Mariska van de Sunergy
Studio aan de Eikenlaan 41 een
open dag. Het mini health centre
bestaat vijf jaar. Ze wil dat vieren
met iedereen die haar al kent
en met iedereen die graag kennis wil komen maken. De vaste
bezoekers van de zonnestudio`s
en de power-plates hebben het
mogelijk gemaakt om dit te kunnen vieren, vandaar de open dag
met hapjes en drankjes èn de
mogelijkheid om zelf te zien hoe
professioneel en gezellig de studio is. U kunt tien minuten een
zonnebanksessie nemen, inclusief zonnecosmetica, een spraytan krijgen voor uw gezicht en
een proefles nemen op de power-plate.
Ergoline zonnebank
Nieuwkomers kunnen uitleg
krijgen over het gebruik van een
zonnebank met het juiste huidtype. Sunergy is aangesloten
bij S.V.Z., Samenwerking Verantwoord Zonnen. Even de luxe
proeven van de heerlijke aroma ,

de aquafresh programma`s, begeleid door een rustig achtergrond muziekje. Voor een optimale bruining en verzorging van
de huid, krijgen de bezoekers
gratis zonnecosmetica.
Spraytan
Een natuurlijkje bruining zonder UV voor ieder type huid en
voor elke leeftijd. Geen oranje
vlekken, geen strepen, maar een
gaaf resultaat. Een gratis behandeling voor het gezicht en na
het bezoekje aan de spraycabine kunt u zelf ervaren hoe mooi
de huid is opgekleurd. Een bruiloft in het vooruitzicht of een onverwacht feestje of gewoon met
Pasen vast leuk getint?
Power-plate
Onder gediplomeerde en professionele leiding voelen en meemaken dat het een sportieve uitdaging is om kennis te maken
met de power-plate. Vijftien minuten zelf ervaren hoe dat voelt
en hoe je een strakker figuur kan
krijgen. Het wordt straks weer
“bikinitijd”. Het team van Sun-

ergy vertelt u graag over de mogelijkheden van de power-plate
bodywrap. Een unieke techniek
voor het gericht en effectief inbrengen van een pakking in het
lichaam dat zorgt voor een snel
schoonheidsresultaat.
Een open dag met interessante
open dag aanbiedingen die exclusief aan geboden worden omdat Sunergy vijf jaar bestaat.
U bent welkom op zaterdag 14
maart op de Eikenlaan 41 vlak bij
de bibliotheek. Mariska en haar
team staan voor u klaar.

en. Lekker bezig met elkaar onder leiding van een ervaren oppertuinbazin: mevrouw Mik van
de Bor van de Volkstuinvereniging.
De kindertuinen zijn er voor jon-

gens en meisjes van groep 6 of
7. De kinderen gaan aan de slag
in “hun” tuin 1x per week tussen 16.00 en 17.00 uur (in de zomervakantie op woensdag van
18.00 tot 19.00 uur) in de maanden april tot en met september.
De volkstuinen van de Volkstuinvereniging zijn gelegen aan de
Leidsevaart.
Kosten voor het hele seizoen en
een heleboel lekkere verse producten: 30,- euro.
Meer informatie aanmelden kan
bij Casca van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur: telefoon: 023-548 38 28 – 1 of via
www.casca.nl.

Cursus
Kindertuinen
Heemstede - Op een eigen
stukje grond ga je zelf groenten
kweken. Je gaat de grond bewerken, mesten, zaaien, planten,
wieden en oogsten. Met als uiteindelijk resultaat: heerlijke verse groenten zoals prei, broccoli, ui, peterselie, tomaten of misschien ook wel mooie bloemen.
De kinderen gaan eerst een
zaaiplan maken. Op die manier
zien ze iedere week op een andere plek iets opkomen of groei-

Afslankmethode LaRiva
bewezen in onderzoek
Heemstede- Honderden kilo’s
verdwijnen er aan de Heemsteedse Raadhuisstraat. Het instituut voor natuurlijke figuurcorrectie begeleidt mannen en
vrouwen bij het afvallen. Onlangs kreeg de methode die
het instituut gebruikt bijval van
voedingswetenschappers van
de Wageningen Universiteit.
Renate Boer oprichter en eigenaar van LaRiva, is opgetogen
over het onderzoek. ”Wij wisten zelf natuurlijk dat onze methode werkt, maar met wetenschappelijk bewijs in handen
is het makkelijker om mensen
te overtuigen dat onze weg de
ideale route is naar blijvend en
verantwoord afvallen.”
De onderzoekers van de Wageningen Universiteit volgeden
vrouwen bijna een jaar lang
bij diverse pogingen om gewicht kwijt te raken. Het bleek
dat vrouwen die de boeken van
Sonja Bakker gebruikten, in die
periode slechts 4 procent gewicht kwijtraakten.
Vrouwen die een programma
volgden waarbij verantwoord
eten gecombineerd wordt met
het doen van oefeningen- de
methode die LaRiva propageert – verloren maar liefst 12
procent gewicht.
Slank blijven
“Ik ben van mening dat alle
modediëten vooral een effect op korte termijn hebben”,
zegt Pascale Zwaan, voedingsdeskundige bij LaRiva. “Het is
fijn om snel gewicht te verliezen, maar het is beter dat die
kilo’s ook weg blijven. Wij krijgen soms te maken met mensen die ten einde raad zijn,”
vervolgt Zwaan.

Voor een weldadige en verantwoorde manier van afslanken.
LaRiva gebruikt de Thermo Fysische Methode die internationaal al ruim 25 jaar een succes is. In het instituut wordt
gebruik gemaakt van warmtecabines. Daarin worden -liggend op een matras- bij een
weldadige temperatuur oefeningen verricht. Deze oefeningen zijn gericht op afslanken van het totale lichaam of
op specifieke probleemzones.
LaRiva geeft persoonlijk voedingsadvies. Geen strenge
diëten, maar richtlijnen voor
gezonde, lichte voeding die
past bij de leefwijze van de
mensen.
LaRiva biedt ook de Ozon Zuurstoftherapie die de stofwisseling stimuleert, de huid soepel
houdt en cellulite vermindert.
Deze therapie werkt heel ontspannend. Informatie: LaRiva,
Raadhuisstraat 27, Heemstede.
Tel: 023-547 44 19. E-mail:
www.lariva.nl

Café Yverda pakt royaal uit

Heemstede - Hoewel Café Yverda normaal al met een biljart-,
dart en kaartclub bruist van de
activiteit, staan er de komende
5 weken wel erg veel leuke activiteiten te gebeuren. Zo wordt
er op 14 maart vanaf 20.00 uur
gestart met ‘Casino Royal’. Deze
avond wordt het café en naastliggende koffiehuis omgetoverd
tot een heus casino.
Alwaar u onder begeleiding
van professionele croupiers een
gokje kunt wagen aan de poker,
black jack en roulettetafel.
Zaterdag 28 maart vanaf 19.30
uur is er het traditionele koppelklaverjassen. Wegens overweldigend succes komt deze gezellige avond meerdere keren per
jaar terug in het programma.
Deelname aan deze avond kost
10,- euro per koppel. Mocht u
mee willen doen, schrijft u zich
dan van tevoren in op telnr. 023
528 38 04 of loop even bij het
koffiehuis of café naar binnen.

Zaterdag 4 april staat een Kabeljauwavond op het programma.
Om 19.00 uur schuift u aan tafel
om te genieten van een heerlijke
kabeljauw met gebakken aardappelen en sla. De kosten voor
dit overheerlijke avondje smullen zijn slechts 10,- euro p.p. In
verband met de inkopen, verzoekt het team van Yverda wel
even van tevoren in te schrijven.
Zaterdag 11 april vanaf 20.30
uur wordt het Poolbiljarttoernooi
georganiseerd. De inschrijfkosten voor deze gezellige en sportieve activiteit zijn 2,50 euro p.p.
Ook hier wordt verzocht om van
tevoren in te schrijven.
Yverda hoopt u te kunnen begroeten op één of meerdere
van bovenstaande activiteiten
of wandel gewoon eens gezellig
binnen. Café Yverda is gevestigd
op Camplaan 51A (hoek Valkenburgerlaan) is elke dag vanaf 16
uur geopend.
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Maatschappelijke stage voor 210 scholieren

Iets doen voor een ander of
voor de hele maatschappij
Heemstede - Vrijwilligerswerk doen. Een op de vier mensen in
Nederland zet zich regelmatig in als vrijwilliger. In Heemstede
ligt het percentage zelfs hoger. Sportclubs, ouderenorganisaties, culturele instellingen etcetera rekenen op deze mensen,
die onmisbaar zijn om de boel draaiende te houden. Jongeren
zijn in deze groep nog ondervertegenwoordigd. Misschien niet
omdat ze niet willen, maar omdat ze niet precies weten wat
ze kunnen doen. Vorig jaar gingen 90 leerlingen van College
Hageveld op stage bij een non-profit organisatie. Eind maart
doen alle vierdeklassers, 210 leerlingen, een maatschappelijke stage van 30 uur. In plaats van de lessen op school, gaan ze
aan de slag als vrijwilliger. Het is slechts een voorproefje van
wat er komen gaat in het voortgezet onderwijs vanaf 2011.

Het in 2007 in Den Haag gesloten Convenant over de maatschappelijke stage en stimulering van vrijwilligerswerk houdt
in dat vanaf 2011 de middelbare
scholieren een verplichte 72-urige maatschappelijke stage lopen.
Er komt geld voor vrij en scholen
krijgen flexibiliteit in het vullen
van deze uren. Met de afschaffing van de militaire dienstplicht
ontstond de vraag naar de een of
andere vorm van dienstverlening
door jonge mensen. Iets voor een
ander doen zonder ervoor betaald te krijgen. Het is in de toekomst een verplicht onderdeel
van de schoolcarrière. Dat wil
niet zeggen dat het vervelend of
saai moet zijn. De Hageveld leerlingen die vorig jaar stage liepen
hebben prima tips aan de betrokken partijen meegegeven: Ga iets
doen waar je zelf goed in bent en
wat je leuk vindt. En ze kwamen
met voorbeelden.
Doe je ding
Een van de stages is een ONTOUR optreden voor de bewoners van Overbos en Jacob in de
Hout, twee zorgcentra in de omgeving. Voor een leerling die een
muziekinstrument bespeelt of
goed kan zingen een leuke opdracht. Samen met andere muzi-

kale leeftijdgenoten een paar optredens verzorgen voor senioren
vereist ook organisatietalent. Het
programma wordt samengesteld
en er moeten posters komen. Je
zult je PR op orde moeten hebben en er moet gerepeteerd worden. Het publiek is vaak niet zelf
in staat om naar de zaal te komen, dus daarbij help je mee. Na
afloop van het concert nog even
nazitten met koffie of thee hoort
ook bij de stage. Als dieren en
kinderen je meer aanspreken is
er een stage op de kinderboerderij. Leerlingen helpen mee met
de organisatie van kinderpartijtjes op de Heemsteedse kinderboerderij ’t Molentje. Draaiboek
maken, informatie en ideeën verzamelen en helpen bij de uitvoering staan op het programma.
Andere opvallende stages zijn:
een analyse maken van Fairtrade
producten die in de Wereldwinkel Heemstede verkocht worden,
uitzendingen verzorgen bij Radio
de Branding en een tentoonstelling samenstellen en inrichten bij
een verzorgingsinstelling.
Steunpunt vrijwilligerswerk
Bij de organisatie van het stageproject speelt het Steunpunt
Vrijwilligerswerk
Heemstede
een grote rol. Coördinator José
van Duin en haar collega Monica Snoeks werven de stageplekken, bemiddelen tussen school,
leerling en organisaties, zodat
het project een optimale kans
van slagen heeft. José van Duin:
“De leerlingen kunnen zelf kiezen uit het aanbod. Dat is de basis van het succes van de stage
voor beide partijen. Als je 15 of
16-jarigen zonder verder overleg
een opdracht geeft, bijvoorbeeld
enkele dagen bij een verzorgingshuis meedraaien, is dat zelden een succes. Wij hebben een
overzicht gemaakt van het gehele aanbod van stages bij de di-

Winnaar boodschappenwagen
Heemstede – Sabine Wanders uit Heemstede is bij Albert Heijn
de winnaar geworden (week 9) van een gevulde boodschappenwagen met een inhoud van ruim 150 euro. Loes Spaans, ook uit
Heemstede, won deze prijs in week 10. De actie duurt tot en met
14 maart, op die dag wordt de laatste winnaar getrokken.

verse organisaties. Ook mochten
leerlingen zelf stageplekken zoeken. Wij geven suggesties omtrent de invulling van de stages,
maar eigen ideeën zijn van harte welkom. Door onze bemiddeling voorkom je dat organisaties
worden overspoeld door aanvragen van de stagiaires. Om de afstemming te stroomlijnen is door
het Steunpunt dit jaar een locaal
platform maatschappelijke stage
opgericht. Daarin zijn alle partijen vertegenwoordigd: stagebiedende organisaties, de scholen
in Heemstede, sportservice en
een gemeenteambtenaar. Wij willen nu al een goede basis leggen

voor de toekomst. Het is een hele klus, maar door eerdere stages
en de gemaakte contacten hebben we ervaring opgebouwd. De
makelaarsfunctie die wij vervullen
in dit geheel bevalt heel goed.”
Vanaf 23 maart gaat de eerste groep VWO leerlingen van

Hageveld op stap, de week erna
de tweede groep.
De vrijwilligers van de toekomst
steken nu alvast de handen uit
de mouwen voor de samenleving.
De Heemsteder gaat ze volgen en
verslag doen van hun ervaringen.
Mirjam Goossens

Gratis kabaal

lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

Telefoon:

023-

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp, raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede

1e regel
2e regel
3e regel
4e regel
5e regel
6e regel
7e regel

5

G
R
A
T
I
S

Of per post naar:
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 Gj aalsmeer
o.v.v. kabalen
Gratis kabaaltjEs wOrdEn GEPlaatst
OndEr dE VOlGEndE VOOrwaardEn:

-

Eén bon per week
Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de ` 500,Géén personeels- of zakenadvertenties.
Géén werk gevraagd of aangeboden.
brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
altijd prijs vermelden.

bEtaalkabaal:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden,
sluit dan % 10,- bij in de enveloppe.
wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Vrij bridgen bij Bell Air

‘Uit de top maar toch een fles wijn’
Heemstede - Op zaterdag, werd
de 6e en voorlaatste drive gespeeld van Vrij Bridge Op Zaterdag (In de wandelgangen Piet op
Zaterdag genoemd) in het GSV
gebouw te Heemstede. Van de
106 deelnemers kwamen er 92
aan de bridgetafel, zodat de zaal
aardig gevuld was. In de A konden Wies en Ries v. Zoelen hun
eerste plaats niet vasthouden.
Zelf scoorden zij onder de maat
(45,65%) terwijl de concurrentie Martin Baas en John Missaar
met 55,19% uit de bus kwamen.

Men mag een slechte score laten
vervallen en dat is in het voordeel
van Martin en John (50% tegen
49,71%). De laatste wedstrijd (4
april) zal zeer spannend worden.
Ada en Hans Groeneveld lieten
een paar steekjes vallen en kwamen niet verder dan 50,23%. Hun
slechtste score is 48,61% zodat
ook zij nog volop kansen hebben
op de titel. De titelverdedigers, Ti-

ne Zwager en Lenie Worp zakten
door het ijs. Met een score van
39,39% staan zij nu op plaats 19,
met andere woorden kansloos.
Jos en Alex Zethof handhaven
zich met gemak in de top van
de A lijn. Ook nu behaalden zij
met 56,27% een score en werden
daarmede derde. Gert Jan Driessen en Ton v.d. Weiden gingen
met de fles wijn naar huis, want
zij werden eerste met 61,35%.
Liesbeth Overweel en George Cerneüs werden met 60,19%
tweede.

Marieke v.d. Burg en Vérène v.d.
Bosch vielen met een score van
46,88 % uit de top weg, maar als
pleister op de wonde kregen zij
een fles wij, want zij zaten het
dichtst bij de 47,11%.
In de B lijn moesten ook hier
de toppers Ineke Korremans en
Ans Plomp de eerste plaats afstand. Zelf kwamen zij maar tot
47,92% en zakten daarmede een

plaatsje. Wil Stevens en Riet Kol
deden het nog beroerder. Met
maar 44,13% zakten zij zelfs uit
de Top drie en staan nog maar
net op een promotieplaats (eerste zes). Toos v.d. Tweel en Nol
Schoone deden met 59,47% goede zaken en gaan nu aan de leiding in de B lijn. De winst van
de middag ging naar een geheel
nieuw paar die even sfeer kwamen proeven. Met een score van
63,07% gingen Diny Dobbelaar
en Nel v.d. Klashorst met een fles
wijn naar huis en beloofde volgende maand weer terug te komen. Ook Liesbeth Hallewas was
weer terug in de groep gekomen en nu met Lenie Post. Met
een score van 61,36% werden zij
tweede.
Hillie v.d. Haspel en Coby Piso
stonden bij de aanvang van deze drive op de derde plaats, maar
met een score van 46,78% zakten
zij naar de zevende plaats. Het
verschil in de B lijn is niet groot.
De paren in de top drie zijn minstens een keer niet geweest, zodat die voorlopige score van 50%
niet wordt meegeteld. Daardoor
blijft het onderlinge verschil binnen de een procent.
Corrie Boot en Marga v.d. Burg
staan nu nog onderaan, maar
hebben een goede kans om deze over te dragen aan Henriëtte Heydendaal en Joke Nieuwenhuizen. Met een score van
50,95% tegenover 39,39% liepen
zij weer wat in. De slechtste score van Corrie en Marga is 31,13%
terwijl die voor Henriëtte en Joke
40,51%. Het onderlinge verschil
in de rangschikking is maar 1%.
Alle hoop dus om niet met de
rode lantaarn naar huis te gaan.
Piet van den Raad.

Gelijkspel helpt HFC niet echt
Regio - Op een zonovergoten
kunstgrasveld in Badhoevedorp
speelde de Kon. HFC, de op papier lastige uitwedstrijd, tegen
het plaatselijke Pancratius. HFC
moest door blessures en schorsingen drie basisspelers missen.
Geluk bij een ongeluk was dat er
zich in de afgelopen weken twee
spelers bij HFC hadden gemeld
van het faillietverklaarde Türkiyemspor. De club is door de KNVB
uit competitie gehaald daarmee
zijn alle spelers van deze voormalige hoofdklasser vrij om te gaan
en te staan waar zij willen. Zowel
Tuncay Yener als Turkan Sahin
begonnen in de basis en speelden een prima wedstrijd. Beide
ploegen hielden elkaar de gehele
wedstrijd in evenwicht. Veel duels werden beslecht op het middenveld en er zat veel onrust in
het spel aan beide kanten.
Door een te nonchalant gespeelde terugspeelbal van Munsterman gaf hij de snelle Achmed
Baghouz de kans de bal te onderscheppen voordat doelman
van HFC van Rossum bij de bal

kon komen. Oog in oog met de
doelman faalde Baghouz niet
en zo kwam Pancratius eenvoudig, binnen een kwartier, aan een
doelpunt.
Er was een tweedefout van de
HFC verdediging nodig om Jaap
Smeeling halverwege de tweedehelft de 2-0 te laten aantekenen.
Zowel in de eerste als de tweede helft kreeg HFC een hand vol
kansen maar of de invaller doelman Potter van Pancratius verwerkte de inzetten goed of de
ballen verdwenen buiten zijn bereik aan de voor HFC verkeerde
kant van de paal.
In het laatste kwartier van de
eerste helft werd HFC sterker en
ook in de tweedehelft was het
HFC dat de meeste druk op het
vijandelijke doel zette.
Pancratius kreeg tot driemaal toe
vrije trappen te nemen op ideale plekken aan de rand van de 16
meter. Gotschin was op schot en
prikte de ballen veilloos over de
muur maar doelman van Rossum
redde de bezoekers met drie uitstekende reddingen.

De wedstrijd leek met 2-0 gespeeld maar HFC getuigde van
mentaliteit om te blijven knokken
voor een beter resultaat. Geheel
terecht werd de uitblinker aan
HFC zijde Tuncay Yener de maker van het eerste doelpunt. Nadat de bal via verschillende schijven hem op rechts bereikte passeerde hij met een beweging zijn
tegenstander en plaatste de bal
in de verre hoek.
HFC rook kansen en bij Pancratius sloeg de paniek toe. De thuisclub kon de bal moeilijk vasthouden en lange ballen naar voren werden direct geretourneerd.
De niet gelukkig spelende Wesley Kamerbeek kwam met een
van zijn acties langs zijn tegenstander en wilde de bal voorzetten. Mede door de straffe wind
zeilde de bal over doelman Potter heen in de uiterste hoek. HFC
kreeg uiteindelijk loon naar werken, maar schiet hiermee op de
ranglijst en de zo begeerde derde periode weinig op met dit gelijke spel.
Eric van Westerloo

Zwaar bevochten
overwinning voor VEW
Heemstede - De, op papier,
makkelijke wedstrijd tegen het
onderaanstaande Sportclub Martinus uit Amstelveen, werd voor
het slecht voetballende VEW een
zware dobber. Ook de tegenstander voetbalde niet de sterren van
de hemel dus voor de toeschouwers was er weinig te genieten.
Hoogtepunten waren het doelpunt van Gert Rothert en de wissel Joseph Obeng voor de zieke
Paul van Marsbergen.
De tweede helft leek een ander
verhaal te worden. Na ongeveer
een kwartier spelen werd Gert
Rothert tijdens een kopduel ondersteboven geduwd. De toegekende 11-meter werd door Bas
van’t Sant benut 2-0. Tien minuten later was de spanning terug,
slecht verdedigen en het was 12 en VEW mocht van geluk spreken dat een schot van een Martinus aanvaller via de binnenkant
van de paal en met behulp van
Richard Kloos (ingevallen voor
Rothert) weggewerkt kon worden. Vijf minuten voor tijd werd
het 3-1 en weer was het Bas van
’t Sant die een vrije trap benutte. VEW-2 verloor met 0-1 van
RKAVIC door een minder sterk
ingrijpen van keeper Michiel van
Rooijen.
Het programma voor
zaterdag 14 maart:
VEW-1- Hoofddorp-1
VEW-2- JOS/W.
Pancratius-4- VEW-3

14.30 uur
12.00 uur
14.45 uur

VEW-4- K’land-3
VEW-5- Bl’daal-4
St’vogels-vet- VEW-vet

13.00 uur
15.00 uur
14.30 uur

VEW-jeugd doet het weer goed.
De A-junioren wonnen met 3-0,
door o.a. twee doelpunten van
Bo van Ieperen, van Saenden uit
Zaandam en doen dus nog mee
voor het kampioenschap. De
C-1 junioren wonnen, alle Ejunioren behaalden drie punten,
de F-2 en de meisjes verloren.
De andere uitslagen had ik nog
niet binnen.
Zaterdag 14 maart luidt het programma:
A-juni.
Nog niet bekend
VVC-c- VEW-c1
11.30 uur
H’dorp-c- VEW-c2
12.00 uur
Buitenv.-me- VEW-me
10.00 uur
VEW-e1- KHFC-e
10.30 uur
Overbos-e- VEW-e2
11.15 uur
VEW-e3- KHFC-e
09.30 uur
Schoten- VEW-f1
09.15 uur
DSS-f- VEW-f2
13.30 uur

Agenda
13 maart - Klaverjascompetitie.
Aanvang 20.00 uur.
15 mei - Sportdag de Evenaar.
22-23 en 24 mei: VEW-Kampweekend. Het clubhuis wordt
omgebouwd tot Jeugdherberg
waar de VEW-jeugd drie dagen
wordt bezig gehouden. 30 meiAfsluiting van de competitie met
het beroemde 7 tegen 7 toernooi. Opgeven bij Micha Pannekoek 06-43562842 en Paul van
Marsbergen 06- 47460493.

Voetbalplaatjes

“Ik heb er 862!”

Heemstede - Niels Molenaar uit de Gladiolenlaan in
Heemstede heeft nog meer plaatjes dan Ruby Tangerman. (640) “Ik heb de plaatjes geteld en het blijken er ruim 862 voetbalplaatjes te zijn”, vertelt Niels.
“Eén stapeltje bestaat uit 50 stuks, daarbij heb ik
ook 2 boeken vol met nog eens 600 stuks”, aldus
een trotse Niels. Wie overtreft deze spaarder nog?
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HBC G23 - Koedijk G23: 5-7

HBC last van crisis?

Huize Meerleven opent
restaurant ‘Pure Passie’

Bennebroek – Met wat simpele
ingrepen en enkele slimme aanpassingen is de grote zaal van
Huize Meerleven nu een heus
restaurant geworden waar de
bewoners de eerste jaren heel
blij mee zullen zijn. Dat bleek
donderdagmiddag al toen vóór
de officiële opening, de polonaise door de zaal liep op de muziek van zangeres Janneke de
Roo. Het “Mexico” met de nodige uithalen bracht de stemming
er goed in. Directeur Ger Mulder van Zorgcontact, waaronder
Huize Meerleven ressorteert,
gaf aan waarom niet voor een
grootschalige verbouwing is gekozen. Het hele gebied rondom
Huize Meerleven krijgt de komende jaren een flinke verandering te zien met de realisatie van
een multifunctionele accommodatie waarin de brede school
de gemeente, WOB, bibliotheek
en Het Loket een plaats krijgen.

Girls Only
Visagie in Plexat
Heemstede - Op de woensdagen 18 en 25 maart is er een
middag visagie voor alleen
maar meiden! In twee middagen wordt je door een professionele visagiste wegwijs gemaakt in de wereld van de make-up. Lekker zelf experimenteren met de adviezen van visagiste Laura Seggelink. Het
zijn vooral doe-middagen: een
echte Girls Only Workshop dus.
Er is make-up aanwezig. Deze girls-only-middagen zijn van
16.00 tot 17.30 uur in Plexat de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kosten: 10 euro. Zin om
mee te doen?! Geef je dan zo
snel mogelijk op: 023-548 38
28. Of e-mail plexat@casca.nl

Voorlopig kunnen de bewoners
vast ìn huis ùit eten gaan. In
een gezellig aangeklede ruimte waar de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek
gezorgd heeft voor een aantal
foto`s in een nostalgische druk
op canvas die de bewoners een
thuisgevoel geven en één bewoonster zelfs vol trots “haar”
vroegere woning aanwees. René Henskens, facilitair manager,
geeft uitleg. Waar vroeger de bar
stond, is nu een moderne uitgiftebalie met daarnaast de winkel
die ook helemaal nieuw lijkt. Is
gedeeltelijk nog waar ook! Het
meubilair was goed en is het
nog, de gordijnen zijn niet vervangen en toch vraagt iedereen:
“nieuwe gordijnen”?
Wel nieuw is het servies. In een
prachtig boekwerkje vind je alles
wat er te bestellen is in dit restaurant waar de hele buurt welkom is. Familie, vrienden, bu-

ren, kinderen, kleinkinderen, er
is zelfs een kindermenu te bestellen, iedereen kan er komen
eten. De vrijwilligers Lia en Corry staan, met de weekendkrachten voor u klaar. Koffie, thee, limonade! Soep, warme snacks
en borrelgerechten, pannenkoeken, carpaccio`s, voorgerechten
met zalm, garnalen, hoofdgerechten met biefstuk, varkenshaasje tot pangafilet en een ijsje toe. De huiswijnen zijn geselecteerd door de wijnliefhebbers uit de bewonerskring zelf.
René is trots op het restaurant,
dat net als ieder gerespecteerd
restaurant, een naam moet hebben. Vrijwilligster Vera Turnhout
wist met de naam “Pure Passie”
de naam te vinden die helemaal
past bij de beleving van dit nieuwe restaurant. De bewoners ervaren het als een stuk “meerleven” in hun Meerleven.
Ton van den Brink

Heemstede - Alle kranten
staan er vol van. Er is een wereldwijde crisis. Belangrijke zaken worden uitgesteld. Het vertrouwen in banken is als sneeuw
voor de zon verdwenen. De
koersen laten een grillig beeld
zien. Op veel niveaus is koortsachtig overleg om de neerwaartse spiraal om te buigen. Onaantastbaar gedachte bedrijven vragen werktijd verkorting aan of
gaan zelfs failliet. De AEX bereikt steeds nieuwe historische
dieptepunten. Wat dat met HBC
te maken heeft? Natuurlijk niet
direct iets, maar er zijn wel enige vergelijkingen te trekken. Het
gaat niet zo goed met HBC G23.
De aanvangstijd was 7 maart
jl. een half uur uitgesteld. Jammer genoeg wist niet iedereen
dat. Zo kon het gebeuren dat
de scheidsrechter de 2 teams
nodeloos moest laten wachten.
Toen de wedstrijd eenmaal op
gang was kreeg HBC al snel met
een achterstand te maken. Dat
is niet goed voor het vertrouwen.
Gelukkig maakte de keeper van

Heemstede - Twee leden van
de Woongroep Wel-Licht aan de
Herenweg, de dames Erika Loorbach (links) en Tineke Korvinus
hangen de Tibetaanse vlag uit
op 10 maart. Op 10 maart was
het 50 jaar geleden dat het Tibetaanse volk massaal in opstand
kwam tegen de Chinese bezetting. Deze opstand werd bloedig onderdrukt en de Dalai Lama vluchtte naar India. De Tibet
Support Groep Nederland verzocht de gemeenteraden op die
dag de Tibetaanse vlag te hijsen
als teken van solidariteit. GroenLinks vroeg de gemeenteraad dit
verzoek in te willigen. De meerderheid van de raad wees ech-

Nieuwe ondernemers aan de
Zwarteweg in Bennebroek!
stofferen. Gordijnen, vloerbedekking in alle soorten en kleuren en
gemaakt van de nieuwste materialen. En zonwering voor binnen
en buiten. Dat is ook waar het in
Januari 1995 allemaal mee begonnen is, vanuit hun woonhuis
aan de Meerweg, binnen en buiten zonwering en heette het bedrijf heel toepasselijk: Zonwering
95. Al snel daarna werd het pand
aan het begin van de Binnenweg
in Bennebroek hun nieuwe onderkomen. In januari 1999 werd
het assortiment uitgebreid met
vloerbedekking en gordijnen. Nu

Doemdenken doe ik echter niet
aan, want ook vandaag zijn er
lichtpunten. Michael is weer hersteld en dat komt ten goede aan
het scorend vermogen. Jeroen
W, de nieuwe aankoop, maakte
zijn transfer bedrag ook met een
fraai doelpunt waar. SAM keepte, ondanks de vele tegendoelpunten, een goede wedstrijd.
Een weekje rust, en dan komen
de betere tijden weer?
Leo Holdorp

Tibetaanse vlag gehesen

Opening zaterdag 14 maart

Bennebroek - Aan de Zwarteweg in Bennebroek is de afgelopen weken hard gewerkt aan
de nieuwe winkels van de familie
Van der Zwet. “Winkels”? zult u
denken en ja inderdaad, het worden er twee. Het wordt gezellig
aan de Zwarteweg met de komst
van de familie Van der Zwet.
De familie die bestaat uit Gerard
en Margret van der Zwet en Monique Vochteloo, de zuster van
Margret. In Bennebroek zijn ze
geen onbekenden. Al jaren runnen ze een winkel met alles wat
u nodig heeft om uw woning te

Koedijk een foutje waardoor het
weer gelijk werd. Dat grillige
beeld herhaalde zich de verdere
1e helft. Koedijk steeds op voorsprong. HBC alleen maar proberen de schade te beperken. 33 werd zo de ruststand. De rust
wordt gebruikt voor het overleg
hoe de neerwaartse spiraal om
te buigen is. Dat lukt dus niet.
De 2e helft lijkt het alsof er sprake is van een collectieve werktijd verkorting. Gewerkt wordt er
niet meer echt en met een 5-7
nederlaag wordt een nieuw historisch dieptepunt bereikt.

in 2009 is het ook daar te klein
voor deze ondernemers en is de
Zwarteweg het nieuwe adres
waar zij zich zullen vestigen. In
dit fraaie onderkomen zult u alles kunnen vinden om uw interieur te stofferen. De nieuwste gordijnstoffen en ook in vele kleuren
leverbaar.
Met tapijtvloerbedekking van
merken zoals: Parade, Bonaparte. Ook harde vloerbedekking zoals Quickstep laminaat en Blockwood kliklamelparket behoren tot
het assortiment.
Hier bent u vanaf zaterdag 14

ter dit verzoek af. Daarom besloten bewoners van de woongroep
als alternatief zelf de vlag uit te
steken.
maart van harte welkom van 10.00
uur tot 16.00 uur, om te zien hoe
het allemaal geworden is en hen
te feliciteren met deze nieuwe
huisvesting. In het ernaast gelegen pand, wat opent op dezelfde
dag, kunt u alles vinden voor uw
hond, kat, vogel, cavia, marmot en
konijn. De winkel zal de toepasselijke naam “De Viervoeter” dragen. In deze winkel zal alles voor
uw huisdier te koop zijn, voedsel,
kluifjes en dergelijke. Ook accessoires zoals eet en drinkbakken,
speeltjes, riemen en halsbanden,
te veel om op te noemen. De familie Van der Zwet is voor velen
geen onbekende in het mooie
groene dorp Bennebroek. Velen zullen zich de benzinepomp
van Van der Zwet aan de Binnenweg nog wel herinneren waar de
moeder van Gerard, tot 1999, de
pomp bediende. Hard werken is
hen niet vreemd, klaar staan voor
de klant is hun motto.
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Zandvoortselaan in beweging...
Rosa Rosa, klein Keukenhof
op Zandvoortselaan
Heemstede – Vóór de bloemisterij Rosa Rosa aan de
Zandvoortselaan 155 is de
lente in al zijn kleuren losgebarsten. Waar in de bermen al
de narcissen bloeien, staan alle bolgewassen als hyacinten,
tulpen, blauwe druifjes, ranonkels, anemonen en sneeuwballen volop in bloei als een
klein Keukenhof. Wel eens van
Kievietsbloemen gehoord? Ze
bloeien bij Jolanda net als de
voorgetrokken lelietjes van
dalen. Haar vader verbeterde
haar altijd want volgens hem
zijn het de lelietjes der dalen. De hele Zandvoortselaan
wordt er vrolijk van.
Rouwboeketten
Jolanda van bloemisterij Rosa Rosa aan de Zandvoortselaan krijgt de laatste maanden steeds meer bekendheid
met haar rouwarrangementen.
Volgens haar het meest dank-

bare werk wat je kan doen in
een bloemenzaak. Daarom wil
zij graag wat fabeltjes de wereld uithelpen die nog steeds
bestaan rondom grafbloemen.
Wat gebeurt er eigenlijk met
die bloemen. Gaan die bij een
begrafenis mee in het graf?
Worden ze bij een crematie
meeverbrand? Bloemen moeten troost bieden aan de nabestaanden. Na de afscheidsplechtigheid of ceremonie komen de grafstukken meestal terecht op het graf, op het
strooiveld of in veel gevallen
worden ze naar een erebegraafplaats gebracht. Zo komen in Amsterdam veel bloemen terecht op de Tenerife gedenkplaats.
Nog een misverstand wil Jolanda even wegwerken. Na
een begrafenis of crematie kunt u gerust met de leiding van de uitvaartonderneming zeggen welke bloemen u

zelf mee wilt nemen. Dat is helemaal niet gek. Ze zijn eigenlijk
als troost voor u bedoeld, voor de
nabestaanden.
Pasen
Zelf stukjes maken voor de paastafel leer je op een van de workshops die Rosa Rosa weer gaat
geven. De paasworkshops lopen
al aardig vol maar er zijn nog enkele plaatsen aan de werktafel
over op de maandagen 30 maart
en 6 april. Zowel overdag als

Radiografisch elektroautoracen
op indoorracebaan
Heemstede - Om je in de winter te amuseren kun je op één
van de mooiste indoorlocaties
van Nederland in de voormalige showroom van Renault aan
de Surinameweg 3 in Schalkwijk
te Haarlem gaan kijken naar
de geweldige hobby van radiografisch elektronautoracen of
ook zelf rijden! Dat kan op zondag 15 maart. De hal waar ooit
eerder Renault occasions werden verkocht is omgetoverd tot
een heuse RC indoorlocatie met
een rijdersstelling van 9,5 meter en een baan van formaat van
ca 14 bij 35 meter waar op tapijt
wordt gereden. Er wordt in het

algemeen gereden met auto’s
op schaal van 1:10 type toerwagens, schaal 1:12, 1:14 en 1:18.
In deze locatie is ruimte genoeg
voor 100 rijders, er is een cateringhoek voor koffie, frisdrank
en de bekende Mach-hamburger of een tosti. De MACH in-

Foto: Marco Borggrave.

door de Laureaten van het Princess Christina Concours, ook
weer op het programma. De totale concertserie is te vinden
op website www.podiumoudeslot.nl Kaarten kunnen nu al besteld worden op 06-13133626 of
via de website. Bij reservering
voor meer dan drie verschillende voorstellingen krijgt u 10%
vroegboekkorting. Het jaarprogramma van het Podium Oude
Slot komt medio april uit. Reserveer het jaarprogramma op 0613133626. Het jaarprogramma
wordt dan toegezonden.

Heemstede - Een labyrint is
geen doolhof, maar een geleid
pad dat u naar het centrum voert
en weer terug naar het begin.
Het is een oeroude vorm voor
loopmeditatie.
Zonder de weg te zoeken kunt
u zich onderweg helemaal geven aan wat u bezighoudt. In alle tijden en culturen zijn mensen
gefascineerd geraakt door labyrinten en hebben deze getekend,
gelegd en geplant.

Preview Concertserie 2009 /
2010 van Podium Oude Slot
Heemstede - Het Podium Oude Slot presenteert de concertserie 2009 / 2010. Een prachtig aanbod van kamermuziekconcerten die het komend seizoen op het programma staan.
Deze concertserie is een preview op het totale jaarprogramma van Het Podium Oude Slot.
Bekende namen zoals Lavina
Meijer, Reinbert de Leeuw en
Lisa Ferschtmann, musici die op
menig podia naam hebben gemaakt, komen naar Heemstede. Natuurlijk staan de zondagochtendconcerten, verzorgt

Workshop
Labyrint lopen

Lavina Meijer.

doorracebaan is open op woensdag en vrijdag van 17.00 tot 23.00
uur en op zondag van 10.00 tot
17.00 uur. Voorafgaand aan de
wedstrijden op de zondag 9.00
tot 17.00 uur zijn er trainingen op
de zaterdag van 10.00 tot 17.00
uur.

‘s avonds. Daar leert u met
natuurlijke materialen decoraties maken voor het paasontbijt of de paaslunch/
brunch. Het leuke van die
wordshops is dat Jolanda uw
creativiteit weet te stimuleren bij de keuze van de materialen die u uitzoekt. Voor
informatie kunt u terecht
bij Rosa Rosa Bloemisten,
Zandvoortselaan 155, tel:
023 5442329.
Ton van den Brink

Kom kennis maken met de energie van het labyrint! U krijgt van
Marieke Willemse en Gerard van
der Waard uitleg over de diepere betekenis en wordt begeleid
bij het lopen aan de hand van
het thema ‘wendingen en keerpunten’. Neemt u sloffen of dikke sokken mee?
De workshop Labyrint lopen is
op donderdag 19 maart bij Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Aanvang: 20.00 uur.
Entree: 5,00 euro.
Aanmelden kan bij de receptie van Casca de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op werkdagen van 9 – 12 uur, tel: 023- 548
38 28 - 1.

Kredietcrisis in Heemstede?

Publiek debat op 18 maart
Heemstede - De drie collegepartijen in Heemstede - VVD,
CDA en PvdA - organiseren gezamenlijk een publiek debat over
de financieel-economische crisis
en de gevolgen daarvan voor de
gemeente. Het debat zal plaatsvinden op 18 maart, in de Burgerzaal van het Raadhuis te Heemstede. De bijeenkomst zal worden ingeleid door de heer Gijs
Oskam, medewerker Financiën
bij de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), waarna
het debat tussen de lokale politici
van de drie partijen zal plaatsvin-

den. Voor deze avond zijn vertegenwoordigers uitgenodigd van
de particuliere sector, zoals de
directeur van Elan, de directeur
van Casca en vertegenwoordigers van de winkeliersverenigingen in Heemstede en van ondernemersverenigingen uit de regio.
Alle aanwezigen zullen de gelegenheid hebben zich in het debat
te mengen, dat zal worden geleid
door de heer Rene van Trigt, onafhankelijk journalist van het
Haarlems Dagblad. Iedereen is
welkom. De bijeenkomst begint
om 20.00 uur.

Rob Hinse vertelt over molens
in Trefpunt Bennebroek
Bennebroek - In 1984 is door
een aantal enthousiaste molenliefhebbers de Stichting Molens
Zuid-Kennemerland opgericht
met als doel: Het draaiend houden van de molens. Alle molenaars en medewerkers werken
geheel op vrijwillige basis.
In maart 2007 verscheen mede
in het kader van het Jaar van de
Molens het boekje Het Molentje
van Groenendaal en de Molens
van Heemstede. Sinds het verschijnen van het boekje is het
onderzoeken verder gegaan en
bleek dat er meer molens geweest zijn dan in eerste instan-

tie bekend was. Bovendien realiseerde men zich dat Bennebroek vóór 1653 bij Heemstede hoorde. Daardoor konden
nog twee molens aan de collectie worden toegevoegd. Het onderzoek loopt nog steeds en de
verwachting is dat er binnenkort een compleet beeld is van
alle molens in onze regio. Op
woensdag 25 maart bent u welkom in ‘t Trefpunt, Akonietenlaan 1 te Bennebroek. De zaal is
vanaf 19.30 uur open. Rob Hinse vertelt over de molens uit de
regio. Niet-leden betalen 5,00
euro entree (pas 65+ 4,00 euro).
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Burgerjaarverslag J2008
B u rg e r

In het hart
van deze krant!
In het middenkatern van deze Heemsteder
vindt u het burgerjaarverslag 2008. 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. En we
presenteren de eerste rapportcijfers waarmee u onze dienstverlening waardeerde.
Belangrijke onderwerpen dus. Om zoveel
mogelijk inwoners te bereiken, is het burgerjaarverslag weer als speciale editie van
HeemstedeNieuws opgenomen in het
middenkatern van de Heemsteder.
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Ook op de website

Niet alle informatie is opgenomen in dit
‘papieren verslag’. Voor procedures, achtergrondinformatie 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 burgerjaarverslag
2008.
Het burgerjaarverslag is tevens verkrijgbaar
in de publiekshal van het raadhuis,
Raadhuisplein 1.
Veel leesplezier!

www.heemstede.nl
HeemstedeMail is de gratis berichtenservice van de gemeente. Word abonnee via
www.heemstede.nl en ontvang periodiek een e-mailbericht met nieuws op maat
van de gemeente.
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Gescheiden inzameling plastic
verpakkingsafval in Heemstede
Naast PET-flessen nu ook alle plastic afval apart ingezameld
In de week van 16 tot en met 20 maart
2009 worden de inzamelcontainers voor
plastic flessen en flacons in de gemeente
Heemstede gewisseld voor exemplaren
met een grotere invoeropening. Naast plastic flessen en flacons kunnen inwoners van
Heemstede vanaf eind maart 2009 ook alle
andere plastic verpakkingsafval gescheiden

inleveren. De inzamelcontainers bevinden
zich op negen locaties, verspreid over
Heemstede (zie ook: Werk aan de weg).
Als onderdeel van de landelijke mediacampagne ‘Plastic Heroes’ ontvangt elk huishouden in Heemstede begin april een brief
met een folder. Hierin uitleg wordt gegeven

over de uitbreiding en het doel van
inzameling van plastic verpakkingsafval.
De lijst met inzamellocaties en producten
die wel en niet in de inzamelcontainers
mogen, zijn in deze folder opgenomen.
Meer informatie over de ‘brede’ plasticinzameling vindt u via www.meerlanden.nl
en www.plastic-heroes.nl.

Adresgegevens & openingstijden
Publieksbalie (voorheen burgerzaken)
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u vooraf eerst een afspraak maken.
Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Viering Nationale Boomfeestdag
2009 op Park Meermond
Op dinsdag 17 t/m donderdag 19 maart 2009
gaan in Heemstede weer boomplantactiviteiten
georganiseerd worden in het kader van
Nationale Boomfeestdag. Dit jaar vindt het
evenement plaats op het terrein van het Park
Meermond (voormalige vuilstort in het gebied
Hageveld/Spaarne). De officiële landelijke
viering van de Boomfeestdag is op woensdagochtend 18 maart 2009. Om 09.30 uur gaat

het college van B&W de ‘eerste boom’ planten.
Hierna volgt het planten van bomen en
heesters door 106 leerlingen van vier
Heemsteedse basisscholen. Vanwege de
grote animo voor deelname onder de
basisscholen zijn de plantactiviteiten verdeeld
over 3 ochtenden. In totaal gaan 250 leerlingen
van groep 7 aan de slag in dit nieuwe
natuurpark. Bij slechte weersomstandigheden

gaan de activiteiten niet door.
Het gebied Meermond is een voormalige
vuilstort langs het Spaarne en de weilanden
van Hageveld. De vervuilde grond wordt
met een laag grond afgedekt, waarop
vervolgens weer plantengroei kan ontstaan.
Door het toekomstige extensieve beheer van
het terrein, worden goede kansen geboden
voor natuurontwikkeling.
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Openingstijden
publieksbalie
Wist u dat de gemeente Heemstede de
openingstijden voor de publieksbalie (voorheen Burgerzaken) heeft verruimd? Sinds
september 2008 is de publieksbalie in plaats
van 27 voortaan 41 uur per week geopend. U
kunt bij de publieksbalie onder andere terecht
voor het aanvragen van reisdocumenten
(paspoorten e.d.), rijbewijzen, uittreksels,
maar bijvoorbeeld ook voor een huwelijksaangifte, geboorteaangifte of het doorgeven
van verhuizingen.
De openingstijden voor de publieksbalie zijn:
- Maandag t/m woensdag van 08.30 17.00 uur
- Donderdag van 08.30 - 19.30 uur (tussen 17.00 - 19.30 uur alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels
GBA/Burgerlijke stand)
- Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Op afspraak: voor ondertrouw/partnerschapsregistratie,
erkenning
van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u vooraf een afspraak maken.

Tentoonstelling
verlengd:
Water, wasser
en acqua

Boomfeestdag in 2008

Onderzoek

Inzicht in uw woonwensen
De gemeente Heemstede is geïnteresseerd in
de woonwensen van haar inwoners. Samen
met de woningcorporaties Elan Wonen en Pre
Wonen is de gemeente Heemstede sinds
1 januari 2009 met een (regionaal) woonwensenonderzoek gestart. Om de woonwensen van de bewoners in Heemstede in
beeld te krijgen worden interviews afgenomen.
Dit onderzoek dient inzicht te verschaffen over
onder andere huishoudens, de woonsituatie,
de tevredenheid over de woonomgeving en
mobiliteit (de woon-werkafstand).
Hiervoor sluit de gemeente aan bij een
woonwensenonderzoek van het ministerie
van
VROM
en
het
CBS.
Het
WoonOnderzoek Nederland wordt met

enige regelmaat gehouden. Het ministerie,
maar ook de gemeente en woningcorporaties gebruiken de informatie uit het
onderzoek om hun activiteiten gericht in te
zetten voor een aantrekkelijk woningaanbod,
voor een prettige leefomgeving en een
goed niveau van voorzieningen. Het woonwensenonderzoek bestaat uit interviews die
thuis, telefonisch of via internet worden
afgenomen. Het interview bevat vragen over de
kenmerken van de huidige en gewenste
woonsituatie van bewoners en de waardering
voor deze kenmerken. Daarnaast omvat het
onderzoek ook een aantal vragen over werk,
vrijetijdsbesteding en de behoefte aan zorg en
hulp bij het wonen. Via een willekeurige selectie
uit het bevolkingsregister worden ongeveer 600

mensen in de gemeente Heemstede benaderd
mee te doen. Het onderzoek loopt nog tot 1 mei
2009.
De gemeente gebruikt de resultaten van het
onderzoek om het huidige woonbeleid te
actualiseren en het toekomstige woonbeleid er
op af te stemmen. Ook zorgt dit voor een
optimale afstemming tussen het woningbouwprogramma en de woningbehoefte. We hopen
op een grote bereidheid van inwoners om mee
te werken aan het onderzoek. Indien er vragen
zijn over het onderzoek, kan contact worden
opgenomen met A. Borg van de gemeente, via
telefoonnummer (023) 548 57 48 of e-mail
aborg@Heemstede.nl.

De reizende tentoonstelling WATER,
WASSER EN ACQUA bestaat uit werken
van de kunstenaars uit Bad Pyrmont, Anzio
en Bad Freienwalde. Deze in samenwerking met de Heemsteedse Kring voor
Internationale Vriendschap georganiseerde
tentoonstelling is nog tot 1 april 2009
tijdens kantooruren in de Burgerzaal te
zien. U bent van harte welkom op werkdagen tijdens de openingstijden van het
raadhuis, Raadhuisplein 1.
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Werk aan de weg
Glipperweg, tussen Kemphaanlaan en grens Bennebroek
Tot en met 13 maart wordt de Glipperweg tussen de Kemphaanlaan en grens Bennebroek in
beide richtingen volledig afgesloten voor alle autoverkeer. Beide rijbanen van de weg
worden dan voorzien van een asfaltlaag en wegmarkeringen.

Binnenweg, tussen Zandvaartkade en Julianalaan
- Vooruitlopend op de herinrichting worden eind maart de leilinden verwijderd en wordt vanaf
april tot medio juli de gasleiding aan beide zijden van de Binnenweg vervangen.
Het verkeer rond deze locaties kan hinder van de werkzaamheden ondervinden.
- Vanaf 18 mei tot medio oktober 2009 wordt het eerste deel van de Binnenweg opnieuw
ingericht. Het gedeelte tussen Zandvaartkade en Julianalaan is in deze periode afgesloten
voor doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer wordt omgeleid. Dit wordt via bebording
aangegeven. Leveranciers moeten rekening houden met beperkte toegankelijkheid van
het gebied. Voor voetgangers blijft de gehele Binnenweg toegankelijk. Fietsers moeten
afstappen ter hoogte van de werkzaamheden.
Bewoners en bedrijven van de Binnenweg en omgeving ontvangen binnenkort schriftelijke
informatie over de planning van de werkzaamheden binnen dit project.

Brengparkjes afval in Heemstede
Van 16 tot en met 20 maart worden in Heemstede aanpassingen uitgevoerd aan de containers
voor plastic verpakkingsafval. Deze locaties zijn:
- Binnenweg: tegenover de Dekamarkt;
- Amstellaan: op de parkeerplaats;
- Blekersvaartweg: bij de Albert Heijn supermarkt;
- Glipper Dreef: tegenover de Spar-supermarkt;
- Jan van Goyenstraat: tegenover de Plusmarkt;
- Te Winkelhof: naast de Spar-supermarkt;
- Roemer Visscherplein: op het grote parkeerterrein;
- Sportparklaan: op het grote parkeerterrein bij het zwembad
Het verkeer rond deze locaties kan hinder van de werkzaamheden ondervinden.

Sportparklaan
Tot en met 13 maart worden de fietspaden langs de Sportparklaan op een aantal plaatsen hersteld. Ook worden langs de rijbaan, ter hoogte van de Nicolaas Beetsschool, twee zogenaamde
dynamische schoolzoneborden geplaatst. Fietsers kunnen hinder van deze werkzaamheden
ondervinden en worden, waar nodig, ter plekke omgeleid.
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Franz Leharlaan
Tot eind maart worden in het binnengebied van de Franz Leharlaan werkzaamheden uitgevoerd. Naast de aanleg van drainage wordt de bestrating op diverse plaatsen hersteld en
nieuwe beplanting aangebracht. Voetgangers en fietsers kunnen hinder van deze werkzaamheden ondervinden en worden, waar nodig, ter plekke omgeleid.

Crayenestersingel, ter hoogte van Crayenesterschool
Tot en met april is het deel van de Crayenestersingel voor de Crayenesterschool afgesloten
voor alle verkeer. De school is alleen voor voetgangers bereikbaar vanaf de Lanckhorstlaan.
De afsluiting heeft te maken met bouwwerkzaamheden bij de Crayenesterschool.

De agenda's
Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 19 maart 2009
om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1
20.00 uur bezwaar met betrekking tot de toekenning van eenmalige bijzondere bijstand
- niet openbaar 20.30 uur bezwaar tegen de ingangsdatum van een uitkering op grond van de Wet werk
en bijstand
- niet openbaar 21.00 uur bezwaren tegen de verleende vrijstelling en bouwvergunning voor de bouw van
een lift bij het appartementengebouw aan de Schollevaarlaan in de nieuwe wijk
Vogelpark
- openbaar Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie,
tel. (023) 548 56 07.

Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2008.163

2009.037
2009.038
2009.039
2009.040

het uitbreiden van het bestaande winkelpand, nieuwbouw winkel en inpandig
verbouwen woonhuis
het bouwen van een brug
het plaatsen van lichtreclame
het uitbreiden van een woonhuis
het uitbreiden van de 1e verdieping

Hoek Cloosterlaan 2 en
Binnenweg 148
Van den Eijndekade
Industrieweg 6-10
Soendastraat 8
Timorstraat 59

Aanvraag sloopvergunning
Lanckhorstlaan
Tot en met 13 maart worden langs de rijbaan, ter hoogte van de Jacobaschool, twee
zogenaamde dynamische schoolzoneborden geplaatst. Fietsers kunnen hinder van deze
werkzaamheden ondervinden en worden, waar nodig, ter plekke omgeleid.

Van Merlenlaan
Tot eind maart wordt de rijbaan en het fietspad in de Van Merlenlaan op een aantal plaatsen
hersteld. Zowel fietsers als wegverkeer kunnen hinder van deze werkzaamheden ondervinden en worden, waar nodig, ter plekke omgeleid.

Kerklaan, tussen Blekersvaartweg en Herenweg
Tot eind maart wordt het noordelijke fietspad van de Kerklaan, tussen Blekersvaartweg en
Herenweg, op een aantal plaatsen hersteld. Fietsers kunnen hinder van deze werkzaamheden ondervinden en worden, waar nodig, ter plekke omgeleid.

Bernard Zweerslaan/ Mozartkade/Johannes Verhulstlaan
Tot eind maart is het deel van de Mozartkade, ter hoogte van de Beatrixschool, afgesloten
voor alle verkeer. Het afgesloten gedeelte is met wegafzettingen en bebording aangegeven.
De afsluiting heeft te maken met de aanleg van een bergbezinkleiding. Bestemmingsverkeer
voor de Bernard Zweerslaan en Johannes Verhulstlaan kan hinder van deze werkzaamheden
ondervinden.

2009.904
2009.905

het verwijderen van asbest
het verwijderen van asbest

- W. Denijslaan 21
- Javalaan 18A

De bovenstaande aanvragen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 – 17.00
uur en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 6 maart 2009)
2009.018
2009.029

het wijzigen van een gevel
het wijzigen van de zijgevel

- Haya van Somerenpad 2
- Ooievaarlaan 6

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 6 maart 2009)
2008.106

het plaatsen van een dakopbouw

- Valkenburgerlaan 53

De bovenstaande vergunningen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 –
17.00 uur en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken.
Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en
ontheffing bestemmingsplan
2008.070

het plaatsen van een erfafscheiding

- Huizingalaan 76
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uitbreiden woonhuis
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- Johannes Vermeerstraat 7
- Jan van den Bergstraat 85
- J.C. van Oostzanenlaan 10

De verzoeken en ontwerpbesluiten liggen vanaf 12 maart 2009 gedurende 6 weken op maandag tot
en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. Diegenen die zienwijzen indienen willen wij de gelegenheid
geven over de zienswijzen gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het
indienen van de zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van
Bouw- en Woningtoezicht tijdens de openingstijden. Voor nadere informatie over het verzoek kunt u
zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Rectificatie
In de publicatie van 4 maart 2009 is abusievelijk vermeld dat het volgende bouwplan vanaf
5 maart 2009 gedurende 6 weken ter inzage ligt in het kader van de voorbereidingsprocedure
bouwvergunning en ontheffingbestemmingsplan:
2008.108
het bouwen van een bedrijfspand
- Herenweg 57 + 59
met woning
Dit bouwplan ligt weliswaar vanaf 5 maart ter inzage, maar dit gedurende 30 dagen. Reden hiervoor
is dat de bevoegdheid ontheffing te verlenen in dit geval niet berust op de Wet ruimtelijke ordening
maar op het bestemmingsplan zelf. De algemene openbare voorbereidingsprocedure uit de
Algemene wet bestuursrecht die een termijn van zes weken voorschrijft is nu niet van toepassing.
De termijn wordt in het bestemmingsplan zelf geregeld. In dit geval is dat 30 dagen.

Serviceloket Begraafplaats
Alle zaken met betrekking tot overlijden en
begraven zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen aan het Serviceloket
Begraafplaats. Nabestaanden kunnen aan
dit loket informatie opvragen en de brochure
over de begraafplaats verkrijgen. Deze
brochure is ook te downloaden vanaf
www.heemstede.nl. Daarnaast is het mogelijk om ook buiten openingstijden een
digitaal informatiepaneel te raadplegen
met daarop een overzicht (dat u kunt uit-

printen) waar graven gelegen zijn en hoe
men er naar toe moet lopen.
Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van
hoofdingang) is geopend op werkdagen
van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76
(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur),
fax: (023) 547 98 58, e-mail:
begraafplaats@heemstede.nl. De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst tot
zonsondergang.

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u
voor al uw vragen op het gebied van wonen,
zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket
Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of
het nu gaat om het aanvragen van een
voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij
het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in
de woning of een rolstoel) of om informatie
en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur
kunt u, zonder afspraak, bij het Loket
langskomen. U kunt ons ook bellen om uw
vraag te stellen.
Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 13.00 uur.

24 uur per dag,
7 dagen per week, 365 dagen per jaar
www.heemstede.nl

H E E M S T E D E

-

11

M A A R T

2 0 0 9

Bestemmingsplan
Verleende vrijstelling ‘Landgoederen en Groene Gebieden’
Burgemeester en wethouders hebben op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
een vrijstelling verleend van het bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden aan de
Nederlandse Gasunie. De vrijstelling is verleend voor het verleggen van de ondergrondse aardgastransportleiding W-532-02, gelegen in de weilanden ten noorden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Cruquiusweg 45 te Heemstede en in de bodem onder het Spaarne, kadastraal
bekend gemeente Heemstede, sectie A, nummers 9910 en 5516. Het plan is in strijd met het ter
plaatse geldende bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden, omdat het nieuwe tracé
van de gastransportleiding afwijkt van het op de bestemmingsplankaart van dit bestemmingsplan
opgenomen tracé. Het besluit en de daarbij behorende stukken (waaronder de aanvraag) liggen
vanaf donderdag 12 maart 2009 ter inzage op de elders in deze advertentie vermelde plaatsen. Op
grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene
die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, beroep aantekenen bij de rechtbank Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een beroepschrift moet worden ingediend binnen
zes weken na de dag van verzending van het besluit. Het besluit is verzonden op 10 maart 2009. Een
beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving
van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift dient zo
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft te worden overlegd. Als u
vragen hebt over de verleende vrijstelling, dan kunt u contact opnemen met de heer G. Klaassen van
de afdeling Ruimtelijk Beleid, tel (023) 548 57 65.

Verkeersbesluit
-

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de flat Scholtenlaan 7 als gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoner (verzonden 3 maart 2009).

Het besluit ligt vanaf 12 maart 2009 zes weken ter inzage.
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit
besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift
heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank,
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek
om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen, kunt u uw mening/zienswijze aan de
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen onder bouwplannen). Richt hiertoe binnen de termijn
van terinzagelegging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.
Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na
dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een
omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken zijn
tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1).

