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Kunstbeurs Heemstede en keramiek-
verzamelbeurs in Sportplaza Groenendaal
Heemstede - Met de zesde edi-
tie is de naam – voorheen Heem-
steedse Kunstbeurs – aangepast. 
De opzet is gelijk gebleven: door 
kunstenaars georganiseerd, ho-
ge kwaliteit (stevige ballotage), 
en een  levendige en enthousias-
te sfeer. 

Kunstbeurs Heemstede werd in 
2012 gestart op initiatief van en-
kele Heemsteedse kunstenaars 
en was meteen het eerste jaar al 
een succes. Uniek is dat op de-
ze beurs de kunstenaar direct 
in contact komt met zijn of haar 
publiek zonder tussenkomst van 
een galerie of bemiddelaar. 

De beurs is en blijft een beurs in 
ontwikkeling. Er wordt elk jaar 
opnieuw streng geselecteerd om 
te zorgen voor een kwalitatief 
hoogstaand en divers kunstaan-
bod. Met dat doel is er een exter-

ne ballotagecommissie in het le-
ven geroepen die meer dan vijf-
tig kunstenaars heeft geselec-
teerd in de disciplines: schilder- 
en tekenkunst, beeldhouwkunst, 
fotografie, keramiek, edelsmeed-
kunst, glaskunst, grafiek, assem-
blage, mixed media of installatie-
kunst. Elke kunstenaar heeft een 
ruim bemeten stand en is aan-
wezig om met het publiek in ge-
sprek te gaan over de getoonde 
werken.  

Daarnaast worden er elk jaar weer 
musici en dichters uit Heemste-
de/Haarlem uitgenodigd. Dit al-
les om een inspirerende omge-
ving te creëren waarin het con-
tact tussen kunstenaar en pu-
bliek zo laagdrempelig mogelijk 
is – zo vaak zijn die in het huidige 
kunstklimaat niet in de gelegen-
heid om direct met elkaar van ge-
dachten te wisselen over het ge-

presenteerde werk. Voor de kin-
deren is er een speurtocht. Een 
bezoek aan de beurs is op die ma-
nier steeds opnieuw een avon-
tuur. Voor de kunstenaar is deel-
name aan de beurs verder nog 
aantrekkelijk omdat de organisa-
tie geen commissie van de kun-
stenaar vraagt bij verkoop van 
zijn/haar werk. 

In 2018 maakt voor het eerst de 
achtste keramiekverzamelbeurs 
voor 20e- en 21e-eeuwse kera-
miek deel uit van de Kunstbeurs 
Heemstede. Deze beurs vond 
voorafgaande jaren plaats bij Ke-
ramikos, Haarlem.

Entree inclusief een kop koffie: 
€3 (kinderen en jongeren tot 18 
jaar mogen gratis naar binnen). 
Parkeren is kosteloos. Kunstbeurs 
Heemstede is op Facebook en 
Instagram te volgen.

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN:
0251674433 EN VRAAG NAAR MARTIN VAN OOIJENG
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ook 50+ van harte welkom

voor de wijk Camplaan en Nic. Beetslaan
(260 kranten). 

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

voor de wijk Camplaan en Nic. Beetslaan

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

BEZORGER/STER

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809

 www.lariva.nl

Leer gewoon 
eten.

Kijk voor de aanbiedingen 
op pagina 5

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini loempia’s

6 stuks, voor maar €2,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

HEEMSTEDE

LINKS EN 
LOKAAL!

Wat doet de politiek voor de ouderen?
Heemstede - Op woensdag 7 
maart was een middag inge-
ruimd om de verschillende poli-
tieke partijen in Heemstede hun 
mening te laten geven over wat 
zij voor hebben met oudere in-
woners.

Elke partij kreeg 5 minuten 
spreektijd om kort en bondig 
het beleid dat zij voorstaan te la-
ten klinken. Burgemeester Nien-
huis opende de middag met de 
constatering dat ouderen trouwe 
stemmers zijn. Zij vroeg de seni-
oren nadrukkelijk om het niet te 
laten bij een stem op 21 maart 
maar ook daarna hun stem te la-
ten horen.

Annelies van der Have (HBB) trap-
te af. Zij wil behouden wat er nu 
is. Meer aandacht voor sport en 
bewegen voor ouderen. Stimu-
leer dat de buurtgenoten elkaar 
waar mogelijk helpen.
HBB wil de eigen bijdrage ver-
minderen en liever nog helemaal 
afschaffen.

Sebastiaan Nieuwland (D66) 
maakte van de mogelijkheid ge-
bruik om zijn partijprogramma 
toe te lichten op speerpunten. 
Duurzaamheid, daadkracht, leef-
baarheid, betrokkenheid en sa-
menwerken in de regio.

Het CDA, bij monde van Arian-
ne de Wit, vraagt om sociale be-
trokkenheid, zelfredzaamheid 
van ouderen, de mantelzorgers 
ook eens rust gunnen en vol-
le aandacht voor dementie. Zij 
wil raadsleden zien die een wijk  
gaan adopteren, om zo meer sig-
nalen op te vangen uit de samen-
leving.

Eric de Zeeuw van GroenLinks 
zoekt het in meer samenwerking 
tussen artsen, de verschillende 
therapeuten en het zorgloket. Hij 
ziet graag meer buurtsupermark-
ten, zodat ouderen in hun wijk 
boodschappen kunnen doen. 
Ook hij wil af van de eigen bijdra-
ge. Subsidie voor duurzaam wo-
nen, behoudt van het zwembad 

en een fonds voor buurtactivitei-
ten zijn ook belangrijk.

Heleen Hooij (VVD) legde de na-
druk op de problemen rond het 
verkeer. Het staat teveel stil dus 
nu aan de slag om het op te los-
sen, vindt zij. Zij wil de zorg die er 
nu is behouden en een ruimhar-
tig financieel beleid voeren. Sa-
men wonen, samen leven is haar 
motto.

Sjaak Struijf (PvdA) kwam met een 
heel persoonlijk verhaal. Toen zijn 
ouders niet meer zelfstandig kon-
den functioneren meldde hij zich 
bij het loket. Zijn ervaring was dat 
het loket geen pasklare oplossin-
gen kon bieden. Een wirwar van 
regelingen en mogelijkheden 
maakte het moeilijk. Koester de 
mantelzorgers en zorg dat het sy-
steem zo wordt ingericht dat op 
alle hulpvragen passende ant-
woorden komen, besloot hij zijn 
inbreng.

Eric van Westerloo

Foto: Ton van den Brink

‘Stap af van 
college-

akkoorden’
De campagnes van de zes 
deelnemende partijen zijn 
nu in volle gang. Waar heeft 
Heemstede behoefte aan? 
Welke voorzieningen kun-
nen of moeten beter? Wat 
gaat de nieuwe raad doen 
met het verkeer? Hoelang 
sleept het Manpadslaan-
proces zich nog voort? Wie 
komt er op voor de ouderen 
en inwoners die hulp nodig 
hebben? Waarom zo wei-
nig over jongeren in de pro-
gramma’s? Is duurzaamheid 
nu echt de topprioriteit? 
Moet Heemstede het wiel 
uitvinden of een meer af-
wachtende houding aanne-
men? Zijn alle investeringen 
wel echt noodzakelijk en als 
ze al gedaan worden waar-
om is het altijd zo kostbaar?

Burgemeester Nienhuis zet 
volledig in op participatie 
van de burgers. Dat is een 
ontwikkeling die steeds 
meer handen en voeten 
krijgt. Inwoners leunen te 
vaak op de overheid. De ge-
meente zal of moet het maar 
regelen. Van ons belasting-
geld moeten ze maar zorgen 
dat alles op rolletjes loopt. 
Saamhorigheid is een mooi 
begrip dat zeker in Heem-
stede al veel voorkomt. De 
‘buurt apps’ zorgen voor 
meer controle in de wijken 
en brengen buren dichter bij 
elkaar. Doe dus iets aan de 
mogelijkheid om de burger 
meer te betrekken bij plan-
nen. Het huidige recht van 
inspreken werkt niet. Raads-
leden lijken er vaak verveeld 
naar te luisteren. De beslis-
sing staat toch vaak al vast? 
Het lijkt voor iedereen ver-
loren tijd. Het is te hopen 
dat via participatie inwoners 
volledig betrokken worden 
nog voordat een plan com-
pleet wordt ingediend. 

Is het niet tijd om het be-
stuur van de gemeente over 
een heel andere boeg te 
gooien? Nu hangen wethou-
ders nog aan hun partij. Veel 
is dichtgetimmerd in een ak-
koord. Op papier is er dualis-
me, al komt daar in de prak-
tijk weinig van terecht. Stap 
af van collegeakkoorden en 
benoem twee of drie wet-
houders. Laat alle onderwer-
pen vrij en zoek naar meer-
derheden. Dan hebben al-
le partijen de mogelijkheid 
zich aan te sluiten bij een 
voorstel of juist niet. Het kan 
de discussie in de raad naar 
een hoger plan tillen. De we-
reld verandert zo snel, dat 
wat nu voor vier jaar wordt 
afgesproken snel achter-
haald kan zijn. 

Wie van de partijen wordt 
beloond voor vier jaar hard 
werken in het bestuur? Wilt 
u meer weten wat iedere 
partij met Heemstede voor-
heeft de komende vier jaar. 
Op hun websites staan de 
volledige programma’s.
Tot slot, ga stemmen dat 
recht heeft u, gebruik het 
dan ook!

Eric van Westerloo

Column

Plastic soep ook in Heemstede?
Heemstede - Of het allemaal plastic is, is de vraag. Maar afval is 
het zeker en dat hoort niet op deze manier te worden gestort 
in openbaar water. Derk Oddens stuurde ons deze foto met de 
terechte vraag: plastic soep, ook al in Heemstede? Laten we niet 
gebeuren!

WWW.DEOOSTEINDE.NL

ZONDAG

VAN 12.00 - 17.00 UUR

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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GEEN KRANT?
0251-674433

Bezoek de Kunstbeurs 
Heemstede op

16, 17 en 18 maart.
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Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat
Toen en nu (58)
Het pand Raadhuisstraat 33 stond 
er al rond 1882. Uit het jaar 1908 
is er een bouwtekening voor een 
verbouwing. H. v.d. Schoot begon 
in de Raadhuisstraat zijn slagerij 
en kocht nr. 33 in 1883. Een wee-
komzet was in die tijd een varken 
van ongeveer 300 pond. In 1912 
besloot H. v.d. Schoot niet alleen 
als Spekslagerij, maar ook als Os-
senslagerij verder te gaan. H. v.d. 
Schoot heeft het vak 33 jaar ge-
daan, waarna zoon C. v.d. Schoot 
het overnam. In 1932 was op 30 
november het 50 jarige jubileum. 
De toenfoto (fragment) is uit dat 
jaar uit het NHA. In het adressen-
boek van Heemstede van 1 janu-
ari 1929 de volgende advertentie: 
“Eerste Heemsteedsche Electri-

Kerkdiensten

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Mobiel 0650-284402

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Bladmanager/redactie
Joke van der Zee
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek 

Zondag  18 maart: 10u. 
Joostviering met mw. Greetje van 

der Harst.
Jeugdviering.

www.pkntrefpunt.nl

 

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3
Heemstede

Samenkomsten elke zondag om 
10.00 uur. Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Zondag 18 mrt. 10u. Woord- en 
Communieviering mmv Bavokoor, 

vg. past. A. Dekker.
Donderdag 22 mrt. 9.00 uur Eucha-
ristieviering, vg. past. R. Verhaegh.

www.parochiesklaverblad.nl

PKN Heemstede
Wilhelminaplein

Heemstede

Zondag 18 maart
Vijfde zondag Veertigdagentijd

Bloemenzondag
 

Oude Kerk, 10u.: ds. A. Molendijk 
(Crèche tot 4 jaar) en Kinderkring

(4-12 jaar).

www.pknheemstede.nl

sche Runder-, Varkens-, en Kalfs-
slachterij, opgericht 1882, C. van 
der Schoot”.
In het Haarlems Dagblad van 31 
december 1918 wordt ‘H. Jan-
sen Heemsteedsche Zuivelinrich-
ting’ genoemd op Raadhuisstraat 
33. In de jaren 50 van de vorige 
eeuw was J. Verdonschot de sla-
ger. In april 1953 had J. Verdon-
schot de 3de plek van Origineel-
ste etalage. Toen werden er nog 
etalages beoordeeld. Vanaf 1965 
was J.N. Stroet de volgende sla-
ger op Raadhuisstraat 33. Hij liet 
regelmatig het pand aanpassen. 
Er zijn bouwtekeningen van 1969 
(verbouwing), 1975 (verbouwing 
van de winkel en het woonhuis) 
en in 1988 nog een gevelaan-
passing. Sinds 1990 zit Traiteur-
Slagerij Ton en Ginny de Wit op 
Raadhuisstraat 33. Dat maakt het 

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 18 maart geen dienst.

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 18 maart, 10u.
Vg ds. N. Scholten

Zondag 18 maart, 19u. Gregori-
aanse Zang door de Schola Can-
torum o.l.v. Tjeerd van der Ploeg.

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 18 maart om 10u.
 Ds. G.H. Fredrikze uit Harderwijk.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

Za. 17.00 uur Holy Mass
Zo. 9.15 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.   9.00 uur H.Mis 
Wo. 10.00 uur H.Mis
Vr.  19.00 uur H.Mis

www. parochiesklaverblad.nl

pand toch wel bijzonder doordat 
er onafgebroken slagerijen in het 
pand hebben gezeten.
De nufoto van Harry Opheikens 
is van 12 maart 2018 en laat zien 
dat de bovenetage vrijwel onver-
anderd is. 
Mocht u informatie of beeldma-

teriaal over de Raadhuisstraat 
hebben dan kunt u terecht via 
webmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens).
Tips en opmerkingen? Bel 023-
8200170 (kantoor Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand
Huwelijk

06-03-2018
Albertus P.T. van der Kroft & 
Jacqueline M.A. Rouwers.

e   eu i  aa  a kzi   e
Regio - Op 9 en 10 maart jl. 
heeft de grootste vrijwilli-
gersactie van Nederland weer 
plaatsgevonden. Ook Dieren-
tehuis Kennemerland heeft 
meegedaan aan NLdoet. Na 
de winter wilden we graag 
het terrein weer een beet-
je opknappen zodat we he-
lemaal klaar zijn voor de len-
te. We hebben onze klus met 
vier vrijwilligers aangepakt; 
drie dames en de Zandvoort-
se wethouder Gerard Kuipers. 
Onder een vriendelijke zonne-
tje werden de handen fl ink uit 
de mouwen gestoken. De da-
mes zijn begonnen met het 
onkruidvrij maken van de bor-
der en de wethouder heeft 
een groot aantal molshopen 
van het gras gehaald. Daarna 
hebben we heel veel potten 
beplant met viooltjes. Hier-
mee hebben we ons terrein 
en de buitenrennen van de 

katten opgefl eurd. Dit werd 
erg gewaardeerd door de kat-
ten; ze vonden de bloemetjes 
ook nog eens prima smaken! 
Wel een beetje jammer dat we 
nu op een paar kattenafdelin-
gen bakken zonder bloemen 
hebben. 

We zijn enorm blij met alle 
hulp van afgelopen vrijdag. 
Alles ziet er meteen weer fris 
en vrolijk uit. Het zou fi jn zijn 
als een aantal vrijwilligers op 
regelmatige basis op ons ter-
rein aan de slag zou willen 
gaan. We kunnen dan ook 
nog steeds mensen met groe-
ne vingers gebruiken om ons 

te helpen in de groenvoorzie-
ning. Denk je dat dit iets voor 
jou is? Neem dan contact op 
met het dierentehuis.

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 023-5713888.
Geopend van maandag tot 
en met zaterdag 11.00-16.00 
uur, dan ook telefonisch be-
reikbaar.
uur, dan ook telefonisch be-
reikbaar.

Historische in- en uitgangen westkant Herenweg:
Ingang Landhuis Berkenrode

Heemstede - Herenweg/Land-
goed Berkenrode wordt ook 
wel Heerlijkheid Berkenrode ge-
noemd. Dienstwoningen en de 
ingangspartij met koepel en 
poort vormen de entree van het 
landgoed Berkenrode.
Het monumentale inrijhek met 
twee door vazen bekroonde pij-
lers wordt iedere avond gesloten. 
De siervazen dateren uit de tweede helft van de negende eeuw. 
Deze hebben op de rand een versiering van satermaskers en
appels. Het oostelijke paar heeft een versiering in de Lodewijk-
XIV trant met een pijnappel als bekroning.
De naam Berkenrode is te danken aan de berken die er stonden.            

(Bron: Heerlijkheid Berkenrode)

Bijdrage: Marenka Groenhuijzen

Gregoriaanse 
za
Regio - Zondag 18 maart om 
19.00 uur zingt Schola Cantorum 
Amsterdam, geleid door Tjeerd 
van der Ploeg, in de Adventskerk, 
Leeuwerikenlaan 7 te Aerden-
hout. De Schola Cantorum Am-
sterdam is een Gregoriaans koor 
dat zich toelegt op het zingen 
van het offi  cie.
U kunt een half uur genieten van 
dit beroemde koor dat de tradi-
ties van het Gregoriaans zingen 
in ere houdt.

Aboriginals en 
Maori’s
Heemstede - Bij de Vrouwen van 
Nu Heemstede wordt woensdag 
21 maart een lezing over Abori-
ginals en Maori’s gehouden. Wat 
weten wij eigenlijk van deze oor-
spronkelijke bewoners van Au-
stralië en Nieuw-Zeeland?

Locatie is ‘De Luifel’, Herenweg 96 
in Heemstede. Aanvang is 14.00 
uur. Gasten betalen €2,50 entree.
Inlichtingen: 023-5280340.

Landgoedfeest 
Velsen-Zuid
Regio – Het eerstvolgende Letz 
Party Dance & Disco Classics 
Landgoedfeest vindt plaats op 
zaterdag 17 maart. Locatie is dit-
maal de Rijksweg 116 te Velsen-
Zuid. Let’s Party is hét feest der 
herkenning voor 30-ers, 40-ers en 
50-ers. In de Zomerzaal draaien 
DJ’s Wally en DJ William (Party In-
side) een swingende mix van de 
jaren 70s tot nu. Het feest duurt 
van 20.30 tot 1.30 uur en tickets  á 
14,50 zijn verkrijgbaar op:
www.letzparty.nl. Deurprijs is 
€18. Info: www.letzparty.nl en
06-14890903

Muzikale fi lm
Heemstede - Woensdag 21 
maart draait bij WIJ Heem-
stede de muzikale fi lm Sing 
Sing. Over de 16-jarige Jas-
mine die wordt uitgenodigd 
voor een songcontest in Su-
riname.

Bij WIJ Heemstede in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de om 20.00 uur, de entree 
is €7,-.
Reserveen kan via:
www.wijheemstede.nl
of tel. (023)5483828.





Regio  - Het tankstation aan de 
Rijksstraatweg in Bennebroek 
heeft een drastische verandering 
ondergaan.
Het is niet langer het blauw/wit-
te Compaan dat de gevel siert, 
maar het zwart/groene Peut. Het 
woord peut werd in vervlogen tij-
den gebruikt om brandstof aan 
te duiden en zal daarom vooral 
de wat oudere generatie bekend 
voorkomen.
Het tankstation in Bennebroek 
kent een rijke geschiedenis. Vlak 
na de oorlog openden moeder 
en dochter Balk het benzinestati-
on onder de Esso-vlag. Zeker voor 
die tijd was het een unicum dat 
twee dames een benzinestation 
runden. Vanaf 1956 werd het sta-
tion verpacht. Eerst aan Jaap Hof-
man en later aan Chris Gabel. Be-
gin jaren negentig namen Fran-
cis en Marjan Versteeg, de klein-
dochters van Oma Balk, het sta-
tion weer over en werd er gesa-
neerd en flink verbouwd. Nadat 
het begin deze eeuw werd door-
verhuurd aan Compaan, kiezen 
de dames nu bewust voor Peut 
en niet in de laatste plaats van-
wege het, voor deze regio, unie-
ke spaarsysteem. 
Peut doneert voor iedere getank-
te liter 1 cent aan een lokale ver-
eniging, stichting of goed doel. 
Het werkt eenvoudig. De klant 
tankt bij de pomp. In de (gro-
tendeels vernieuwde) shop kan 
er worden afgerekend en staat 
er op de balie een tablet waar-
op de klant mag aangeven aan 
welke vereniging, stichting of 
goed doel de cent per liter gedo-
neerd mag worden. Als iemand 
een dochter op de tennisvereni-

ging heeft en een zoon op voet-
bal, of net andersom, kan er de 
ene keer voor de tennisvereni-
ging worden gekozen en de an-
dere keer voor de voetbalvereni-
ging. Op een scherm bij de balie 
is in realtime te zien hoeveel er 
tot op dat moment voor elke ver-
eniging, stichting of goed doel is 
gespaard. Eén of twee keer per 
jaar wordt het gespaarde bedrag 
aan de deelnemende vereniging, 
stichting of goed doel uitbetaald. 
De deelnemers lopen zeer uiteen. 
Vooralsnog kan er, naast een aan-

tal landelijke goede doelen zoals 
het KWF, gespaard worden voor 
HPC Heemstede, HBC voetbal, 
HBC tennis, HBC tafeltennis, RCH, 
Heemsteedse Reddingsbriga-
de, TV Vogelenzang, TC Zwaans-
hoek, Muziekvereniging Kunst 
na Arbeid, Mahjong Club Bam-
boe Acht, Toneelvereniging KNA, 
Scouting WABO, Stichting Bretels, 
PSC Patients Europe, Stichting 
Ambulance Wens, SOS Kinderdor-
pen, Mariëtte’s Child Care, Regio-
nale Dierenambulance en Stich-
ting Fonds Hartewensen. 
Naar alle waarschijnlijkheid zal 
deze week ook BSM worden toe-
gevoegd. Andere verenigingen 
kunnen zich uiteraard nog aan-
melden door een deelnamefor-
mulier op te halen bij het tanksta-
tion. Het formulier kan ook wor-
den opgevraagd bij Marjan Ver-
steeg (marjan.peutbennebroek@
yahoo.com) of Kelly van Tol 
kelly@tanqplus.nl).
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Weer brocante in het centrum
Heemstede - Om de lente ge-
zellig te beginnen organiseert 
winkeliersvereniging Raadhuis-
straat & Binnenweg een bro-
cante-, kunst- en streekmarkt 
in Heemstede. Die is op zater-
dag 24 maart. Met meer dan 60 
marktkramen in centrum Heem-
stede kun je van 10.00 tot 17.00 
uur terecht en genieten van een 
zeer gevarieerd en aantrekke-
lijk aanbod aan brocante, curio-

sa, kunstobjecten en streekpro-
ducten. 
Kijk je ogen uit tussen het an-
tiek, glas, sieraden, aardewerk, 
porselein, tin, schilderijen, bron-
zen beelden, nostalgische en 
verzamelobjecten.
De brocantemarkten in het cen-
trum worden altijd goed ont-
vangen door bezoekers uit 
Heemstede en regio daar om-
heen. Winkelcentrum Heemste-

de organiseert daarom dit jaar 
markten op 24 maart en op 16 
juni. Tijdens brocantemarkten 
blijft de rijbaan gewoon open 
en parkeerplaatsen blijven be-
schikbaar.
 
Op zondag 27 mei wordt de 
jaarmarkt in Heemstede ge-
houden. Dan staan in de gehe-
le Raadhuisstraat & Binnenweg 
meer dan 300 kramen die een 
bonte ketting vormen waar al-
lerlei waar worden aangebo-
den.

Stress voor het examen?
Word als een topsporter 
je zenuwen de baas!
Heemstede - De eindexamentijd 
komt alweer dichterbij en veel 
scholieren voelen de spanning 
stijgen. Gezonde spanning kan 
natuurlijk geen kwaad, je gaat er 
zelfs beter door presteren. Maar 
als de spanning de overhand 
neemt – wat bij een deel van de 
examenkandidaten gebeurt -  
werkt dit contraproductief.

Of je het nu examenstress, exa-
menvrees of faalangst noemt, het 
mondt uit in dezelfde gevoelens: 
je kunt je minder goed ontspan-
nen en je bent misschien zelfs 
bang een black-out te krijgen. 
Het vooruitzicht van het examen 
kan ook fysieke klachten veroor-
zaken, zoals buikpijn of hoofdpijn 
en slecht slapen.

Lisa Suurland, coach en trainer 
voor een effectieve aanpak van 
stress en prestatiedruk, biedt een 
praktische cursus aan op basis 
van technieken waar ook sporters 
gebruik van maken. Topsporters 
moeten zich mentaal goed voor-
bereiden op belangrijke wedstrij-
den. Om te kunnen pieken op 
het goede moment moet je im-
mers gefocust, scherp en alert 
zijn, maar tegelijkertijd een zeke-
re ontspanning houden. De tech-
nieken die hiervoor gebruikt wor-
den, komen aan bod in de cursus 
‘Overwin je examenvrees’. Tijdens 
de cursus doen deelnemers oefe-
ningen waarmee ze hun zelfver-
trouwen, concentratie en door-
zettingsvermogen vergroten. Zo 
gaan ze positief het examen te-
gemoet.

De cursus ‘Overwin je examen-
vrees’ wordt in april in onder an-

dere Heemstede, Haarlem en 
Hoofddorp gegeven en bestaat 
uit vier bijeenkomsten van ander-
half á twee uur (€129).

Examenvrees en andere stress-
klachten zijn uiteraard niet voor-
behouden aan jongeren. Juist in 
deze tijd, waarin stress en pres-
tatiedruk bij het dagelijkse leven 
lijken te horen, lopen mensen te-
gen hun grenzen aan. Ook deze 
mensen heeft Lisa Suurland iets 
te bieden.
Zij heeft zich door opleiding en 
ervaring gespecialiseerd in me-
thoden om effectief met stress-
volle situaties, angsten of span-
ning om te gaan.

Op de site www.lisasuurland.nl 
vindt u de nodige informatie. U 
bent altijd welkom om vrijblij-
vend uw vragen met haar te be-
spreken.

Waarom zou je het leven niet wat 
gemakkelijker maken?

Lisa Suurland.

LaRiva, instituut voor natuurlijke figuurcorrectie
‘Een dikke Buik? Levensgevaarlijk!
Heemstede - Een combinatie van 
slechte eet- en leefgewoonten 
leidt vaak tot overgewicht. Vanuit 
medisch oogpunt is dit erg on-
gezond. Het vergroot de kans op 
hart- en vaatziekten, suikerziek-
te en gewrichtsaandoeningen. 
Iedereen heeft wel een plek op 
zijn of haar lichaam waar het te-
veel aan vet zich concentreert. 

Bij vrouwen zit het vaak op de 
billen, dijen en buik. Bij mannen 
zit het vaak vooral op de buik. 
Het begrip bierbuik kent ieder-
een, vaak wordt er zelfs lacherig 
over gedaan en geroepen dat het 
een bewijs is van het goede le-
ven, echter... Wanneer de buik te 
groot, rond en te zwaar is, drukt 
deze op de organen waardoor 
deze minder goed kunnen wer-
ken. Hoe groter en zwaarder de 
buik, hoe gevaarlijker deze is. De 
organen, zoals milt, lever en het 

hart werken minder goed, de fy-
sieke conditie van het hele li-
chaam wordt slechter, je kunt je 
vaak moe en lusteloos voelen. Er 
bestaan tabellen waarin staat wat 
de omvang van de buik mag zijn.
 
LaRiva heeft een speciaal pro-
gramma voor vrouwen en man-
nen met een grote buik. Met de 
Thermo Fysische Methode biedt 
LaRiva een doelgerichte bewe-
gingstherapie aan. Zonder ge-
bruik van fitnessapparatuur en 
zonder een zwaar en tijdrovend 
programma. Bij deze therapie 
gaat het om een combinatie van 
conditie, beweging en voeding. 
Het ervaren en professionele 
team van LaRiva begeleidt u naar 
het gewenste resultaat!
 
Voor meer informatie en het ma-
ken van een gratis en vrijblijven-
de figuuranalyse kunt u bellen 

Afvallen? Kijk op lariva.nl.

met LaRiva (Raadhuisstraat 27 te 
Heemstede) 023-5474419.
Info: www.lariva.nl.

Week van Zorg en Welzijn start in de Hartekamp
Ambassadeur Maarten van der Weijden opent al zwemmend
Heemstede – Met drie klappen 
tikt hij de overkant aan. Je zou 
niet zeggen dat hier een leuke-
miepatiënt zwemt, dat is hij ook 
niet meer want hij overwon die 
kanker. Nu demonstreert hij hoe 
die ziekte hem stap voor stap 
weer leerde leven. Hij won zelfs 
een gouden medaille in China op 
de 10 kilometer. Zondagavond 
begon Maarten aan de opening 
van ‘Week van de Zorg en Welzijn’. 

Per helikopter vliegt hij naar 14 
zorgregio’s om te zwemmen in 
een zwembad bij een zorg- of 
welzijnsorganisatie. De Harte-
kamp was nummer elf en Maar-
ten was eigenlijk doodmoe. Een 
hele nacht reizen en zwemmen, 
dat gaat niet in je koude zwem-
broek zitten. In Heemstede land-
de de heli op het parkeerter-
rein van de Linnaeushof, waar hij 
door Ilona op de duofiets naar de 

Hartekamp werd gereden. Voor 
Ilona de dag van haar leven. 
Maarten kreeg eerst een stevi-
ge lunch, de happen gingen er 
heel vlot in. Hij had een present-
je meegenomen, maar vroeg 
zich wel hardop af wat je mee 
zou moeten nemen. Dan denk je 
al gauw aan een hart, maar een 
hart moet kloppen. Jeroen kreeg 
een fles met daarin een bijzon-
der hart, één druppel viel er uit 
de dop op het hart en het klop-
te. Applaus van de tientallen 
cliënten die dit volgden.

Eenmaal in het zwembad de Klim-
op was Maarten direct in zijn ele-
ment, Half uurtje zwemmen en 
door naar het volgende bad. De 
veertiende moest hij vóór maan-
dagnacht twaalf uur afronden. 

De Week van Zorg en Welzijn 
vindt plaats van 12 tot en  met 17 

maart. Honderden zorg- en wel-
zijnsorganisaties openen tijdens 
deze week hun deuren om aan 
Nederland te laten zien hoe het er 
aan toegaat op de werkvloer. Van 
zorgboerderij tot GGZ, van nieu-
we zorg in de wijk, kleinschalig 

wonen in de ouderenzorg, reva-
lidatie in de gehandicaptenzorg, 
ziekenhuizen GGZ, mondzorg, 
buurthuizen, huisartsen, kinder-
opvang, alles is te zien!

Ton van den Brink

Uniek spaarsysteem bij Peut Bennebroek

Wegwijs in de specialistische 
zorg voor mensen met epilepsie
Heemstede - Deze week nog tot 
en met 17 maart is het de Natio-
nale Week van Zorg en Welzijn. 
Zorg– en welzijnsorganisaties uit 
heel Nederland openen de deu-
ren voor belangstellenden. Ook 
Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland (SEIN) doet mee. Op 
delocatie De Cruquiushoeve in 
Cruquius is iedereen van harte 
welkom.
 
Sommige mensen met epilepsie 
hebben veel zorg en begeleiding 
nodig waardoor zij soms niet 
(meer) thuis of zelfstandig kun-
nen wonen. Zij kunnen terecht bij 
SEIN, van jong tot oud. Op zater-
dag 17 maart is iedereen welkom 
op De Cruquiushoeve om te zien 
hoe zij wonen.
 
De Cruquiushoeve is een auto-
luw terrein met woonvoorzienin-
gen, dagbesteding, een zwem-

bad, manege, kinderboerde-
rij en school De Waterlelie. De 
open dag op De Cruquiushoeve 
is zaterdag 17 maart van 10.30 
tot 16.00 uur. Kom eens een kijkje 
nemen in een woongebouw voor 
kinderen en jongeren, woonge-
bouwen voor volwassenen en bij 
de dagbesteding of de manege 
van SEIN. Kom ook meer te we-
ten over onderwijs voor kinderen 
en jongeren met epilepsie en het 
LWOE, over werken en stages bij 
SEIN en over specifieke uitdagin-
gen in de zorg voor mensen met 
epilepsie.
 
Het Diensten- en Activiteitencen-
trum (DAC) is de centrale plek tij-
dens de open dag. Van hieruit 
kunt u naar de rondleidingen. U 
krijgt hier ook een plattegrond 
mee van het terrein.
Zie voor het volledige program-
ma: www.sein.nl/opendag.

GEEN KRANT?
0251-674433

Film&Lunch: 
Jesus Christ 
Superstar (1973)
Heemstede - Donderdag 22 
maart staat op het filmprogram-
ma bij WIJ Heemstede ‘Jesus 
Christ Superstar’ uit 1973. Er is 
ook een lunch bij. 

De aanvang van de film & lunch 
is 10.30 uur – tot ongeveer 13.30 
uur. Entree incl.lunch €13,50.
Reserveren kan via: 
www.wijheemstede.nl of
023-5483828.
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Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Hoe denkt de politiek zijn/
haar beloftes van voor de ver-
kiezingen ook daadwerke-
lijk om te zetten naar werke-
lijkheid, dus waar te maken? 
(Vaste kopijschrijver Harry 
Opheikens (HVHB)

GroenLinks Heemstede:
GroenLinks heeft in haar ver-
kiezingsprogramma zoveel 
mogelijk concrete punten 
opgenomen. Punten waar 
wij als partij achter staan en 
ons hard voor maken. Van-
zelfsprekend is onze invloed  
groter bij een goede verkie-
zingsuitslag. Wij vinden dat  
inwoners vanaf het begin 
betrokken moeten worden 
bij grote en kleine verande-
ringen in hun buurt. De in-
woner moet als gelijkwaar-
dige partner worden be-
schouwd en beslist vanaf de 
start van de beleidsvorming 
mee. Waar tegengestelde 
belangen spelen zullen wij 
altijd een keuze maken voor 
een groen, duurzaam en 
zorgzaam Heemstede.

PvdA:
Het eerlijke antwoord is dat 
het afhangt van de omvang 
van de partij na de verkie-
zingen en eventuele samen-
werking met andere partij-
en die het met je eens zijn 
of en in welke mate de ‘be-
loftes’ waargemaakt kunnen 
worden.

HBB:
Het Verkiezingsprogramma 
van Heemsteeds Burger Be-
lang (HBB) 2018-2022  is te 
vinden op de website van 
de HBB www.heemsteeds-
burgerbelang.nl. Als HBB bij 
de aanstaande verkiezingen 
de meerderheid krijgt t.w. 
11 zetels, kunnen wij belo-
ven dat wij alle plannen zo-
als vermeld in ons Verkie-
zingsprogrammade komen-
de 4 jaar gaan realiseren. Als 
wij minder dan 11 zetels be-
halen zijn wij voor de reali-
satie van onze plannen me-
de afhankelijk van de mede-
werking van een of meer an-
dere partijen.

CDA:
Het CDA stelt realistische 
doelen. Je vindt bij het CDA 
geen loze beloftes of onder-
werpen die onbetaalbaar 
zijn. Op onze website www.
cdaheemstede.nl is te lezen 
dat veel van de verkiezing-
sitems uit 2014 zijn gerea-
liseerd. Het CDA kiest voor 
doelen die Heemstede zelf 
kan realiseren en legt de bal 
niet neer bij buurgemeen-
tes. Natuurlijk kun je alleen 
je doelen bereiken als ande-
re Heemsteedse partijen wil-
len meedoen. Want alleen 
door samenwerking kom je 
verder.

Bij het WMO-loket melden 
zich mensen met een vraag/
probleem. Een belangrijk uit-
gangspunt van de WMO nieu-
we stijl is echter het voorko-
men van problemen. 
Wat denkt de politiek eraan 
te doen om ook in Heemstede 
meer aandacht aan preventie 
te besteden?
In sommige gemeenten (zo-
als bijv. Haarlemmermeer) 
worden sociaal makelaars die 
de wijken intrekken, hiervoor 
ingezet. Zou u dit ook voor 
Heemstede een goed idee vin-
den? (Wij Heemstede)

GroenLinks Heemstede:
Ook wij zien dat de uitdagin-
gen in het sociaal domein 
nog steeds onverminderd 
groot zijn. We moeten steeds 
langer thuis blijven wonen 
als we zorgbehoevend wor-
den. Wij willen ruimte bie-
den aan vernieuwende pro-
jecten gericht op preven-
tie. Vanuit het loket zal daar-
om meer worden samenge-
werkt  met huisartsen, wijk-
verpleegkundigen en fysio-
therapeuten. Inmiddels is 
hier een pilot voor gestart, 
die we graag breder willen 
uitrollen.  Langer thuis blij-
ven wonen vraagt naast goe-
de hulp ook om vitale wij-
ken en een veilige leefomge-
ving. GroenLinks zet daarom 
ook in op meer ruimte voor 
voetgangers en fietsers, zo-
dat ook kwetsbare inwoners  
mobiel kunnen blijven en 
veilig aan het verkeer kun-
nen deelnemen. Een sociale 
kaart, die in Heemstede nog 
ontbreekt,  biedt een goed 
overzicht van het aanbod op 
het gebied van gezondheid, 
welzijn en cultuur. In aanvul-
ling daarop kan een sociaal 
makelaar zeker van toege-
voegde waarde zijn.

PvdA:
Wij vinden dit een prima 
suggestie. We willen graag 
de persoonlijke onderlinge 
contacten in de wijken sti-
muleren. Hier zou de soci-
aal makelaar een goede bij-
drage aan kunnen leveren. 
Ook zouden we kunnen kij-
ken naar bestaande struc-
turen en hierbij aan kunnen 
sluiten.

HBB:
HBB is van mening dat de 
gemeente een hoge prio-
riteit moet geven aan het 
voorkomen van problemen. 
Dat kan op diverse manie-
ren worden ingevuld. In ons 
verkiezingsprogramma heb-
ben we aangegeven dat HBB 
een buurtregisseur per wijk 
wil instellen, al dan niet in 
combinatie met een buurt-
sportcoach. Dat kan natuur-
lijk ook in de vorm van Soci-
aal makelaars die de wijken 
intrekken.

CDA:
De wereld van de zorg blijft 
in ontwikkeling en preven-
tie is daarvan een belang-
rijk onderdeel. De gemeen-
te Heemstede doet al veel 
aan preventie door bijvoor-
beeld in samenwerking met 
de Stichting WIJ Heemstede 
laagdrempelige bijeenkom-
sten voor ouderen aan te 
bieden. Er wordt goed geke-
ken naar de vraag achter de 
vraag zodat er tijdig passen-
de hulp kan worden gebo-
den. Juist omdat Heemste-
de al een zeer gewaardeerd 
Loket-Heemstede heeft (lees 
de Volkskrant van 12 maart 
2018), is er wat het CDA be-
treft altijd al aandacht voor 
preventie geweest en blijft 
er ook in de toekomst ruim-
te voor preventieve initiatie-
ven.

Wanneer kunnen we u be-
groeten bij een van de mooie 
voorstellingen/concerten van 
Podia Heemstede? Hoog-
waardig aanbod bij u om de 
hoek. (Erik Groot, voorzitter 
Stichting Podia Heemstede)

GroenLinks Heemstede:
GroenLinks houdt van cul-
tuur. Uitnodigen hoeft niet, 
wij komen zowieso op be-
zoek. Zo waren we afgelo-
pen zaterdag 11 maart ge-
tuige van een magistrale uit-
voering van het internatio-
nale trio Bell’arte in de Ou-
de Kerk. Fantastisch dat het 
steeds weer lukt om derge-
lijke voorstellingen te pro-
grammeren met de inzet van 
vrijwilligers.  Wij zijn trots 
op het cultuuraanbod van 
Heemstede en willen dit ten-
minste behouden. Ook toen 
het economisch minder ging 
hebben wij ons hiervoor in-
gezet.  Wij vinden dat cul-
tuur voor iedereen is, daar-
om zouden we graag zien 
dat er meer geld beschik-
baar komt voor cultuur on-
derwijs op de basisscholen.

PvdA:
Als oud directeur van Casca 
weet ik heel goed hoe goed 
het aanbod van Stichting Po-
dia Heemstede is en dat heel 
veel inwoners de voorstellin-
gen en concerten bezoeken. 
Alleen door de inzet van veel 
hardwerkende vrijwilligers 
is het mogelijk dat een dorp 
met een omvang als van de 
gemeente Heemstede dit 
voor elkaar weet te krijgen. 
Echt iets om trots op te zijn.

HBB:
HBB is trots op het zeer di-
verse aanbod aan voorstel-
lingen en concerten van 
Podia Heemstede in Thea-
ter ‘De Luifel’ en in de Oude 
Kerk. Binnen onze mogelijk-
heden zullen wij er alles aan 
doen de activiteiten van Po-
dia Heemstede te blijven on-
dersteunen. U zult ons regel-
matig kunnen begroeten bij 
uw voorstellingen en con-
certen.

CDA:
Cultuur verbindt. Want wat 
is er mooier dan samen te 
genieten van muziek of een 
mooie voorstelling? Het CDA 
is daarbij graag van de par-
tij. Het brede cultuuraan-
bod van Heemstede maakt 
het wonen in ons dorp ex-
tra aantrekkelijk. Het CDA 
is daar trots op en wil dat 
graag behouden. Het pro-
gramma van Stichting Podia 
Heemstede wordt door veel 
mensen gewaardeerd. Mu-
ziekevenementen als Heem-
stede Live laten zien dat er 
veel ondernemers en inwo-
ners zijn die zelf iets willen 
organiseren voor een breed 
publiek. Dergelijke initiatie-
ven wil het CDA blijven on-
dersteunen door een vlotte 
afwikkeling van het verkrij-
gen van de benodigde ver-
gunningen.

Taalvaardigheid is een niet te 
onderschatten vaardigheid in 
het voorkomen van een twee-
deling in onze digitaliserende 
samenleving. Hoe moet de ge-
meentelijke overheid hier op 
inzetten? (Roxane van Acker, 
directeur Bibliotheek Zuid-
Kennemerland)

GroenLinks Heemstede:
GroenLinks houdt van cul-
tuur. Uitnodigen hoeft niet, 
wij komen zowieso op be-
zoek. Zo waren we afgelo-
pen zaterdag 11 maart ge-
tuige van een magistrale uit-
voering van het internatio-
nale trio Bell’arte in de Ou-
de Kerk. Fantastisch dat het 
steeds weer lukt om derge-
lijke voorstellingen te pro-
grammeren met de inzet van 
vrijwilligers.  Wij zijn trots 
op het cultuuraanbod van 
Heemstede en willen dit ten-
minste behouden. Ook toen 
het economisch minder ging 
hebben wij ons hiervoor in-
gezet.  Wij vinden dat cul-
tuur voor iedereen is, daar-
om zouden we graag zien 
dat er meer geld beschik-
baar komt voor cultuur on-
derwijs op de basisscholen.

PvdA:
Het begint met goed onder-
wijs. Niet alleen voor kinde-
ren maar ook voor volwas-
senen en nieuwkomers. Dit 
geldt overigens niet alleen 
voor taalvaardigheid maar 
ook voor computervaardig-
heden. Hier dreigt een nieu-
we tweedeling in de maat-
schappij. Wij pleiten er al-
tijd voor om naast de verder-
gaande digitalisering oog 
te houden voor mensen die 
niet in staat zijn om deze 
ontwikkelingen bij te benen.

HBB:
HBB is het eens met de stel-
ling dat taalvaardigheid een 
niet te onderschatten vaar-
digheid is in het voorkomen 
van een tweedeling in on-
ze digitaliserende samenle-
ving. Daarom is het heel be-
langrijk dat de bibliotheek in 
Heemstede blijft en daar zal 
HBB zich ook vanzelfspre-
kend voor blijven inzetten. 
De bibliotheek heeft nog 
steeds een belangrijke func-
tie in de algemene ontwik-
keling van onze inwoners. 
Daarnaast heeft de biblio-
theek een belangrijke func-
tie als ontmoetingsplaats 
voor jong en oud. Op dit mo-
ment wordt de laatste hand 
gelegd aan de renovatie van 
het bibliotheekgebouw en 
kan het weer jaren voor uit.

CDA:
Die tweedeling is helaas niet 
helemaal te voorkomen. De 
veranderingen die veelal te 
maken hebben met digitale 
vaardigheden gaan zo snel 
dat er altijd een groep men-
sen blijft, die de veranderin-
gen niet kan bijbenen. De-
ze vraag sluit ook prachtig 
aan bij ons speerpunt: het 
streven naar een dementie-
vriendelijke omgeving. Ons 
advies is: laten we elkaar de 
helpende hand toesteken. 
En dat geldt ook voor de ge-
meente. Als er vraag komt 
naar digitale (taal)vaardig-
heid: help dan bij het orga-
niseren van een cursus of 
zoek een buddy die kan as-
sisteren.

Ik wil vanuit een IOAW-uitke-
ring een eigen bedrij�e op-
zetten omdat ik heel graag 
mijn eigen geld wil verdienen! 
Maar dat in een half jaar tijd 
voor elkaar krijgen en maar 
een kwart van de inkomsten 
uit dat half jaar mogen hou-
den, (daarna geen cent meer) 
wie krijgt dat voor elkaar.... Ik 
ben hier al jaren mee bezig, 
pak elke kans die me verder 
kan helpen maar door de ‘re-
gels’ wordt het me onmoge-
lijk gemaakt. Welke partij/wie 
gaat daar iets aan doen en dit 
mogelijk maken? (Inwoner en 
lezer Sonja Goed)

GroenLinks Heemstede:
Wat vervelend dat er niet 
met je meegedacht wordt, 
maar dat regels en wetten 
leidend zijn. GroenLinks wil 
dat iedereen een fatsoen-
lijk bestaan kan opbouwen. 
Inwoners van Heemstede 
moeten mee kunnen doen, 
via een betaalde baan, vrij-
willigerswerk of op school. 
Wij zouden graag zien dat 
er wordt gewerkt vanuit ver-
trouwen en met minder re-
gels. Daarbij vinden  wij  dat 
je meer mag verdienen dan 
de €199,- per maand die nu 
is toegestaan, zodat werken 
ook echt loont.. Als je 55+ 
bent vervalt wat ons betreft 
de sollicitatieplicht. 

PvdA:
Dit is een mooi voorbeeld 
van hoe het niet moet. Ik 
ken natuurlijk je persoon-
lijke omstandigheden niet 
en dit maakt het lastig om 
hier antwoord op te geven 
maar in zijn algemeenheid 
is de PvdA van mening dat 
de menselijke maat en niet 
de regelgeving voorop moet 
staan bij dit soort vraagstuk-
ken. Dit geldt niet alleen 
voor de bijstand, maar ook 
voor de zorg en jeugdhulp.

HBB: 
De IOAW vult uw inkomsten 
aan tot bijstandsniveau. Wij 
zijn het met u eens dat een 
groot probleem binnen de-
ze regelingen is dat het las-
tig is om het bijstandsniveau 
te ontstijgen. Dat is alleen 
een landelijke regeling waar 
we als Heemsteedse politiek 
niet veel mee kunnen. Wel 
kunnen we in Heemstede 
ons inzetten voor een ruim-
hartig minimabeleid. Daar 
heeft HBB zich voor ingezet 
en zal dat ook blijven doen.

CDA:
Allereerst heel goed dat ie-
mand als zelfstandige pro-
beert zelf inzijn/haar levens-
onderhoud te voorzien. Als 
iemand een uitkering heeft, 
gelden er bepaalde regels.  
Iedere situatie is uniek en 
er is dus altijd sprake van 
maatwerk.  Voor het opzet-
ten van een eigen bedrijf, 
kan het Besluit bijstandsver-
lening zelfstandigen (Bbz) 
van toepassing zijn . Hier-
naast is er gemeentelijk be-
leid voor parttime zelfstan-
digen. Dat wil zeggen voor 
mensen die niet volledig in 
hun levensonderhoud kun-
nen voorzien met hun werk-
zaamheden als zelfstandige. 
Op het moment dat iemand 
parttime werkzaamheden 
mag verrichten als zelfstan-
dige wordt 25% van het in-
komen vrijgelaten. Dit ge-
beurt op basis van de wet en 
wanneer die wet geen vrijla-
ting meer biedt kan die vrij-
lating worden voortgezet op 
basis van gemeentelijk be-
leid. Voor vragen kunnen on-
ze inwoners terecht bij de af-
deling IASZ.

Waarom wordt er in de ge-
meente overal een (economi-
sche) waarde aan toegekend, 
maar wordt werk dat tot doel 
heeft om zoveel mogelijk  bur-
gers bij hun leefomgeving te 
mobiliseren, en daadwerke-
lijk de handen uit de mouwen 
te steken om er samen voor de 
lange termijn wat moois van 
te maken, geacht ‘gratis’ te 
zijn? (F. van der Laan, Stich-
ting MEERGroen)

GroenLinks Heemstede:
Helaas zijn er nog steeds 
partijen die die prijs van al-
les kennen en de waarde 
van niets. GroenLinks be-
treurt dit, omdat de waarde 
van natuur niet in geld uit te 
drukken is. Als enige partij 
hebben wij in ons program-
ma opgenomen dat de vrij-
willigers die het onderhoud 
uitvoeren in Park Meermond 
en in het Groenendaalse Bos 
worden ondersteund, zodat 
zij hun werk goed kunnen 
doen. Vrijdag 9 maart heb-
ben wij tijdens NL doet zelf 
mogen ervaren hoe waarde-
vol dit gebied en het werk 
van de vrijwilligers is.

PvdA:
Tijdens het werkbezoek, af-
gelopen zomer heb ik met 
eigen ogen gezien dat jul-
lie heel goed werk verrich-
ten. Park Meermond ligt er 
prachtig bij en is zeer de 
moeite waard om te bezoe-
ken. Ook hebben we destijds 
gesproken over de financi-
en. Wij zijn bereid om finan-
cieel bij te springen als het 
nodig is. Er zijn grenzen aan 
wat je van vrijwilligers en ze-
ker ook aan mantelzorgers 
kunt vragen. Dit geldt niet 
alleen voor jullie maar ook 
voor de vele andere vrijwil-
ligersorganisaties in Heem-
stede en in de zorg.

HBB:
HBB is van mening dat vrij-
willigerswerk het ‘cement 
van de samenleving’ buiten-
gewoon waardevol en on-
misbaar is. HBB vindt dat de 
gemeente vrijwilligerswerk 
op alle denkbare manieren 
moet stimuleren en onder-
steunen, o.m. door professi-
onele begeleiding.

CDA:
De gemeente dat zijn wij, 
de burgers van Heemste-
de. Samen bepalen we wel-
ke publieke diensten we ge-
zamenlijk onderhouden en 
hoeveel we daar aan uit-
geven. Er zijn veel dingen 
die we in groepen in samen 
doen op vrijwillige basis. Van 
muziekclubs tot scouting en 
veel meer. Wij juichen dit 
toe. Wanneer de gemeente 
vanuit haar publieke midde-
len bijdraagt aan bepaalde 
activiteiten moet dat echt 
niet anders kunnen of meer-
dere doelen dienen.
De heer Van der Laan vraagt 
middelen om kosten zoals 
het voeren van de admini-
stratie, vrijwilligers coördi-
natie en dergelijke te onder-
steunen. Dat vragen meer-
der verenigingen. We heb-
ben in Heemstede vrijwil-
ligersondersteuning in de 
stichting WIJ samenge-
bracht. Ook U kunt daar ge-
bruik van maken.

Aan alle politieke partijen in Heemstede die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen is een zes-
tal vragen uit ‘het publiek’ voorgelegd. Hieronder volgen de antwoorden van de partijen GroenLinks, 
Heemsteeds Burger Belang, PvdA en CDA. De antwoorden van VVD en D66 volgen volgende week.

Misschien lichtgroene accenten 
bij GL
Rode bij PvdA
Oranje bij HBB
Grasgroen bij CDA?





10 14 maart 2018

Verkeersdruk zal alleen 
maar toenemen
Heemstede - Ruim 80 inwoners 
en politici kwamen op woens-
dag 7 maart horen hoe de idee-
en, voorgesteld door inwoners op 
23 november 2017, zijn verwerkt. 
Vreemd was het dat de zaal nu 
vooral werd bevolkt door inwo-
ners die er de eerste keer niet bij 
waren. 

Er zijn 69 voorstellen door de 
ambtenaren bekeken en voor-
zien van commentaar. Dat leidde 
tot een shortlist en een longlist 
aan maatregelen die getroff en 
kunnen worden. Dat het verkeer 
‘leeft’ in Heemstede mag duide-
lijk zijn. Files op de Dreef, een Bin-
nenweg die feitelijk zonder auto’s 
zou moeten, maar daar willen de 
winkeliers begrijpelijkerwijs niet 
aan. Oplossingen zijn mogelijk al 
is daarvoor de medewerking van 
andere gemeentes en de provin-
cie voor nodig.
Zo kan de Kennemertunnel 
(voorheen Mariatunnel) soelaas 
bieden voor het doorgaande ver-
keer. Een tunnel in de Ringvaart 
van Schalkwijk naar Vijfhuizen 
(Hoofddorp) is iets van de lan-
ge adem. Met de komst van 800 
woningen in de Haarlemmer-
meer, op de grens met Heem-
stede, zal de verkeersdruk alleen 
maar doen toenemen. De Duin-
polderweg levert voor Heemste-
de waarschijnlijk weinig op. Het 
opwaarderen van de Leidsevaart 

is een mogelijkheid, maar stuit op 
bezwaren van het waterschap als 
er in het water wordt gebouwd. 
Wel wordt het huidige fi etspad 
gerenoveerd. Heil ziet men in het 
doseren van het verkeer via een 
groene golf. 

De Spanjaardslaan wordt veel ge-
noemd als oplossing het verkeer 
snel door Heemstede af te wikke-
len. Nieuwe ideeën deze avond: 
Een lightrail met Zandvoort. Aan-
sluiting van de Zeeweg op de 
Randweg. Geef met borden de 
snelste route aan. Handhaaf op 
sluiproutes. Kijk naar andere vor-
men van fi nanciering van we-
genbouwprojecten. Bouw geen 
woning totdat de infrastructuur 
klaar is. 

Wethouder Hooij (VVD) gaat naar 
Hoofddorp om haar zorg te ui-
ten over de woningbouw voor-
dat de infrastructuur op orde is. 
De conclusie van de avond is dat 
Heemstede het niet alleen kan 
en de medewerking van ande-
re gemeenten en de provincie 
nodig heeft. De ervaring met de 
verkeersgedeputeerde Elisabeth 
Post (VVD) zijn tot op heden zel-
den positief. Zeker met een open 
en realistische opstelling van de 
provincie kan er meer bereikt 
worden.

Eric van Westerloo

Schiet jezelf in the picture!
Welke fotograaf schiet de cover 
van LEVEN! Magazine?
Regio - LEVEN! Magazine, het 
blad van ontdekkingen, wordt 
vanaf juni verspreid in deze regio. 
Het is een regionale glossy voor 
iedereen die in en rond Haarlem 
woont, werkt en recreëert en met 
beide benen middenin het leven 
staat.
Het magazine bestaat al 12,5 jaar 

in de regio’s Leiden, Den Haag en 
Utrecht. Haarlem is de vierde re-
gio waar het blad straks komen te 
liggen. LEVEN! verovert langzaam 
de Randstad.
De bladenmakers dagen alle fo-
tografen in de regio uit, zowel de 
professional als de amateur, om 
voor de eerste editie van de glos-
sy LEVEN! regio Haarlem het co-
verbeeld te maken. Juist omdat 
zij middenin het leven staan en 
talenten uit de regio een kans wil-
len geven en samen willen wer-
ken aan een mooi magazine. 
Op de website levenhaarlem.nl/
coverfoto staan de voorwaarden 
om aan deze wedstrijd deel te ne-
men. (foto: aangeleverd)

Wethouder Nieuwland legt nog eenmaal de 
plannen uit voor het Manpadslaangebied
Heemstede - Op zaterdagmor-
gen 10 maart trok wethouder 
Sebastiaan Nieuwland opnieuw 
de wijk in om de stand van za-
ken omtrent de plannen voor het 
gebied met de belanghebben-
den te bespreken. De animo was 
niet bijster groot. Een van de om-
wonenden merkte op dat alles al 
was gezegd en verklaard waar-
door buurtbewoners dachten dat 
het geen zin had nogmaals te ko-
men luisteren. 

De wethouder heeft een veelom-
vattend plan met daarin een sca-
la aan mogelijkheden het groen 
zo groen mogelijk te houden. Om 
de natuur te bekostigen zal er 
links- om of rechtsom geld moe-
ten komen. De gemeente zelf kan 
geen miljoenen steken in de ont-
wikkeling. Het geld zal moeten 
komen van woningbouw. Nu zit 
hem daar de kneep. Wat bouw je 
dan en waar? Vanuit verschillen-
de kanten komt of bijval of weer-
stand. De bewoners van de Ri-
vierenbuurt willen hun vrije uit-
zicht behouden. Anderen willen 
geen Tiny Houses of een apparte-
mentgebouw voor hun deur. Be-
woners van het Manpad vrezen 
voor meer verkeer. Met de open-
stelling van het gebied voor re-
creatie is het met de rust gedaan, 
zeker voor de verschillende die-
ren die er leven. Een meerderheid 
van de politieke partijen ziet wel 
in dat er iets gebouwd moet wor-

den. De collegepartijen steunen 
de wethouder, al brokkelt de be-
reidheid om nog langer door te 
praten langzaam af. Er kan ook 
domweg besloten worden de 
boel de boel te laten en niets te 
doen. Zaterdagmorgen bleek dat 
er opeens maïs is aangeplant. De 
grondbezitters willen hun inves-
tering terugzien. Het onteige-
nen van gronden kwam ook ter 
sprake. Dat is een moeizame en 
waarschijnlijk een heilloze weg. 
Er moet volgens de wethouder 
een groot maatschappelijk be-
lang zijn om dit te doen. Dat is in 

het betrokken gebied zeker niet 
het geval. Hoewel niet concreet 
ligt er nog de mogelijkheid dat 
een hogere overheid het gebied 
aanwijst voor woningbouw. Daar 
is Nieuwland niet bang voor om-
dat de gemeente gaat over de be-
stemmingsplannen. 

Hij legde nogmaals uit dat hij wil 
doorgaan op de ingeslagen weg 
om met alle betrokkenen tot een 
compromis te komen. Na de ver-
kiezingen worden er, naar ieder-
een hoopt, spijkers met koppen 
geslagen.

Opkomst ongekend hoog
Lijsttrekkersdebat: meer reageren op 
stellingen dan debatteren
Heemstede - Bij de uitnodiging 
voor een politiekdebat verwacht 
je politici die elkaars standpunten 
aanvallen. Op maandag 12 maart 
bleek dat de avond bestond uit 
het reageren op stellingen. Stel-
lingen die soms ook nog eens 
voor tweeërlei uitleg vatbaar wa-
ren. Een politicus kon dus één 
deel van de stelling onderschrij-
ven en het andere deel niet. 

De opkomst was ongekend hoog 
met rond de 350 belangstellen-
den. Spannend voor de lijsttrek-
kers, waarbij Boeder (CDA), Struijf 
(PvdA) en Van der Have (HBB) de 
meest ontspannen en natuurlijke 
indruk maakten. Een groot deel 
van de aanwezigen gaf aan nog 
geen keuze te hebben gemaakt 
tussen de partijen. Er kwamen 
heldere standpunten bij naar vo-
ren. Zo werd duidelijk dat het 
CDA, VVD en D66 ook voor slui-
ting van de spoorwegovergang 
bij Leyduin zijn. Het onderwerp 
Manpadslaangebied liet zien dat 
de meeste partijen het gebied 
groen willen laten, maar met wo-
ningbouw. Alleen GroenLinks wil 
helemaal geen woningen. Het 
omgekeerd inzamelen van afval 
was ook een item. De VVD, D66, 
GL en de PvdA zijn voor. HBB en 
het CDA zien er wel iets in, maar 
hebben hun twijfels over of het 
doel daarmee wordt gehaald. 
D66 wil het onderwerp best via 
een bindend referendum aan de 
burgers voorleggen. GL wil dat de 
vervuiler betaalt via de OZB. De 
zaal was verdeeld 50% voor 50% 
tegen. De stelling dat er minimaal 
35% sociale woningbouw moet 
komen gaf het beeld dat de PvdA, 
CDA en GL daar voor waren. Het 
werd ook duidelijk dat Heemste-
de geen bouwlocaties heeft, dus 
locatie onbekend. HBB wil, als al 
gebouwd wordt, dat de midden-
inkomens en starters als eerste 
aan de beurt komen. VVD en D66 
sloten zich hierbij aan. CDA is als 
enige voor de stelling dat Heem-
stede een slaapdorp is. Geen in-
zet voor meer economie dus. 

De rest vindt dat ZZP’ers, on-
dernemers en grotere bedrijven 
goed zijn voor Heemstede. Alle 
partijen willen Heemstede zelf-
standig houden. GL wil wel amb-
telijk samenwerken maar niet po-

litiek. Het item ver-
keer was opmer-
kelijk. Wethouder 
Hooij (VVD) kan er-
op worden aange-
keken als zij er niet 
in slaagt om de ver-
keersdruk in Heem-
stede terug te drin-
gen. Struijf (PvdA) 
wil een totaal pak-
ket OV, fi ets, auto. 
De rest pleit voor 
een hardere stelling-
name tegenover de 
provincie en buurgemeenten en 
wil nu stappen zetten. Over meer 
invloed van de burgers op voor-
genomen besluiten zijn de par-
tijen bijna eensgezind. Het CDA 
wil referenda inzetten. Alleen de 
PvdA wil dit niet en vindt dat poli-
tici ook een eigen mandaad heb-
ben. 

De renovatie van het zwembad 
gaat geld kosten. Welke partij 
wil de OZB daarvoor verhogen? 
GL, D66 en PvdA hebben hier 
onder voorwaarden geen moei-
te mee. HBB, PvdA en CDA vin-
den dat Heemstede genoeg geld 
heeft om de renovatie te beta-
len. “Renoveer het zwembad en 
maak nu al een fi nancierings-
plan”, vindt HBB. VVD garandeert 
het behoud van het bad zonder 
OZB-verhoging. Op een vraag uit 
de zaal wie er voor een bindend 
referendum is bleken alle partijen 
voor. Waarom dat niet ingezet bij 
de Vomar vroeg een van de aan-

wezigen. D66 vindt dat de Vomar 
een algemeen belang diende dus 
niet referendabel. Waar mag men 
de lijsttrekkers op afrekenen? 
GL wil bij winst meebesturen en 
vechten voor heropenen van de 
spoorwegovergang, de Vomar 
duurzaamheid en natuur.

HBB belooft de inwoners volledig 
te betrekken bij het maken van 
plannen. Het CDA wil bij de ver-
koop van de Eneco-aandelen de 
20 miljoen euro schuld afl ossen. 
De bespaarde rente dan inzetten 
voor duurzaamheid. D66 wil con-
structief samenwerken met bur-
gers, bedrijven en andere overhe-
den. De PvdA belooft dat de men-
selijke maat terugkomt in zorg, 
huisvesting en de jeugdzorg. De 
VVD zet vooral in om de overlast 
van het doorgaande verkeer te-
rug te dringen. Het woord is nu 
aan de inwoners op 21 maart.

Eric van Westerloo

Gisteravond (12-3) werd 
het lijsttrekkersdebat ge-
houden en tot mijn verba-
zing en vreugde was de op-
komst zeer groot!

Helaas werden alleen de 
(bekende) standpunten 
van de lijsttrekkers naar 
aanleiding van stellingen 
gepresenteerd; van een de-
bat was nauwelijks sprake.

Zoals bijvoorbeeld de stel-
ling om verkeersdrukte in 
Heemstede te ondervan-
gen door uitbreiding van 
rondwegen o.a. langs een 
kwetsbaar gebied (de dui-
nen);  er werd niet over ge-
debatteerd.

Er waren ook te veel stellin-
gen, maar één stelling over 
een zeer belangrijke onder-
werp - namelijk de voorge-
nomen vestiging van de 
Vomar - was er helaas niet 
bij. Teleurgesteld ging ik 
naar huis.

F. Kroese, Heemstede

LEZERSPOST

Teleurgesteld 
ging ik naar 

huis 

Ongeveer twee jaar gele-
den waren de koppen van 
de berichtgeving in de 
Heemsteder (dH) over de 
overweg en ‘t Laantje van 
Alverna – in vogelvlucht- 
als volgt:
 
“Overgang Alverna: waarom 
komt politiek niet in actie?’’
(dH 20 jan.2016)
En: “Provincie: Overweg Al-
verna moet dicht” (24 mei 
2017)
 
Anno nu, zijn de overweg 
en ‘t Laantje nog steeds 
hermetisch afgesloten 
(hekken!) voor bewoners 
van de Geleerdenwijk, Ri-
vierenbuurt en ommelan-
den.
Al mijn hoop is gevestigd 
op de komende gemeen-
teraadsverkiezingen: hoop 
op winst voor de partijen 
Groen Links, PvdA en HBB. 
Vergeet niet dat zij vóór 
openbaarheid van de over-
weg waren/zijn.
Ouders en grootouders, 
kies ook voor uw kinderen 
en kleinkinderen, opdat zij 
weer over ‘t Laantje kunnen 
fi etsen, op weg naar school 
en/of sportclub.
Of opdat u gewoon heerlijk 
samen of alleen kunt wan-
delen en genieten van ‘t 
laantje met haar prachtige 
populieren!
 
A. Pels, Heemstede

LEZERSPOST

Geheugen-
steuntje voor 

kiezers

CDA tegen gedwongen 
verplaatsing moestuinen
Heemstede - Ilonco Bomhof 
vroeg vorige week in de rubriek 
lezerspost ‘Welke partij is voor 
behoud volkstuinen?”. Een reactie 
kwam van CDA-lijsttrekker Oscar 
Boeder: “Het Manpadslaangebied 
ziet er onder andere door de lege, 
verwaarloosde kassen onaantrek-
kelijk uit en moet nodig worden 
aangepakt.

Het CDA wil een opwaardering 
van dit gebied naar een stuk na-
tuur met mogelijkheden om te 
wandelen. De realiteit is wel dat 
de gemeente of andere over-
heden het stuk grond niet zul-
len aankopen om van de bollen-
grond een wandelpark te maken. 
Daarom vindt het CDA dat een 

deel van het Manpadslaangebied 
moet worden bebouwd om de-
ze ontwikkeling mogelijk te ma-
ken. De inrichting van het hele 
terrein moet goed aansluiten op 
het Huis te Manpad en de Man-
padslaan.
Het CDA ziet kansen om dit ge-
bied, met respect voor de histo-
rie, tot een aanwinst van onze ge-
meente te maken. Het CDA waar-
deert de goede stappen die in-
middels zijn gezet om het gebied 
te ontwikkelen. Het CDA heeft 
begrip voor de volkstuinbezit-
ters in het Manpadslaangebied; 
we zijn tegen gedwongen ver-
plaatsing van hun tuin. De bol-
lenschuur - een gemeentelijk mo-
nument - wil het CDA behouden.”

Fotolijst 
versieren bij de 
Knutselclub
Heemstede - Woensdag 21 
maart gaan de kinderen een foto-
lijstje versieren op de Knutselclub 
van WIJ Heemstede.

Jongens en meisjes van 5 t/m 10 
jaar zijn van harte welkom, van 
13.30 tot 15.00 uur bij WIJ in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kosten: €5. Aanmel-
den kan bij 023-5483828.
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GroenLinksfracties willen natuurpact om groen te 
beschermen tegen bouwplannen kabinet
Heemstede - Lokale GroenLinks-
fracties uit 24 gemeenten in de 
Metropoolregio Amsterdam lan-
ceren een regionaal natuurpact 
om het groen te beschermen te-
gen de bouwplannen van dit ka-
binet.  GroenLinkslijsttrekker Eric 
de Zeeuw van GroenLinks Heem-
stede heeft ook het natuurpact 
ondertekend. Aanleiding is de 
oproep van minister Ollongren 
(D66) aan gemeentes om lef te 
tonen door ook te bouwen in het 
groen. De Zeeuw noemt dat ‘eeu-
wig zonde’,  ‘onnodig’ en ‘ondoor-
dacht’.  “Bouwen in het groen is 
kiezen voor de makkelijke weg. 
Er zijn veel betere alternatieven 
voorhanden. Met dit regionale 
natuurpact beschermen we ons 
kostbare groen en bieden we ge-
zamenlijk weerstand tegen het 
gemakzuchtige bouwen in na-
tuur”, aldus De Zeeuw.

De Zeeuw wijst er op dat ook 
GroenLinks vindt dat bouwen 
wel nodig is. “Tot 2040 zijn er 
zo’n 250.000 woningen nodig in 
de Metropoolregio Amsterdam. 
Een forse opgave.  Maar dat hoeft 
niet ten koste te gaan van natuur 
en landschap. Er zijn mogelijk-
heden genoeg om binnenstede-
lijk te bouwen. Alleen vergt dat 
meer lef, visie en creativiteit dan 
het volplempen van natuur.” Door 
regionale samenwerking kunnen 
gemeentes het groen niet alleen 
beter beschermen maar ook be-
heren en verbinden.
Omdat dit kabinet de suggestie 

wekt voor de makkelijke weg te 
kiezen, en niet voor gezond en 
groen, is dit natuurpact hard no-
dig. We dringen daarin aan op 
het maken van duidelijke afspra-
ken tijdens de collegeonderhan-
delingen om het groen te be-
schermen, dat betekent wel dat 
gemeentes de schouders er echt 
samen onder moeten zetten om 
snel meer woningen binnen be-
bouwd gebied te realiseren. Want 
als die er niet snel komen neemt 
de druk om toch te bouwen in 
het groen alleen maar toe. Regio-
nale samenwerking kan dat voor-
komen.

De Zeeuw: “GroenLinks Heemste-
de heeft niet voor niets in het ver-
kiezingsprogramma opgenomen 

om het groen binnen en buiten 
Heemstede met elkaar te verbin-
den, zodat dieren zich vrij kun-
nen bewegen, planten zich kun-
nen verspreiden en de bewoners 
ervan kunnen genieten. Onder-
zoek heeft aangetoond dat men-
sen in een groene omgeving lan-
ger en gezonder leven. Ik ben er-
van overtuigd dat een regionale 
aanpak ook kansen biedt om ook 
het Manpadslaangebied groen te 
houden zonder daarvoor te moe-
ten bouwen in dit kwetsbare ge-
bied, als we wat daarvoor de tijd 
nemen. Wij zullen blijven pleiten 
voor een groene verbinding tus-
sen de duinen via Groenendaal 
richting de Haarlemmermeer die 
ook toegankelijk is voor fi etsers 
en wandelaars.”

Manpadslaangebied: “Wordt dit een groene verbindingszone tussen de 
duinen en de Haarlemmermeer?”

PvdA peilt op straat
‘Maak Binnenweg maar 
autovrij op zaterdagen’
Heemstede - Op zaterdag was de 
PvdA aanwezig op de Binnenweg 
om rozen uit te delen, en ook om 
te horen welke prioriteiten er zijn 
bij de Heemsteedse bevolking 
voor de komende raadsperiode. 
Veel mensen namen blij een roos 
aan. Zij spraken hun waardering 
uit over de periodieke wijkbezoe-
ken van de PvdA. Voor het winke-
lend publiek zit de onveiligheid 
voor fi etsers en voetgangers een 
enorm hoog. “Maak de Binnen-
weg anders maar autovrij op za-
terdagen”, zeiden sommige men-

sen. Een goede en veilige oplos-
sing zal nog heel wat inspanning 
en creativiteit vragen. Verder was 
er veel instemming te horen met 
het consequent afwijzen door de 
PvdA van de nieuwe grote Vomar. 

Met betrekking tot het Manpads-
laangebied wil Heemstede nu 
eindelijk doortastendheid van 
het gemeentebestuur. De PvdA 
gaat zich voor deze en andere 
punten in de raad sterk maken en 
blijft actief op zoek naar de me-
ning van de inwoners.

Van links naar rechts: Pieter van der Hoeven (nr 3 op de lijst), Johan 
Maas (huidig fractievoorzitter, nr 5 op de lijst), Romée Pameijer (nr 2 
op de lijst), Jan Schonewille, Sjaak Struijf (lijsttrekker) en Coby Kroon 
(nr 6 op de lijst).

D66-thema-avond: inwoners meer betrekken met 
vernieuwende vormen van democratie
Heemstede  - Afgelopen 6 maart 
organiseerde D66 Heemstede 
een discussieavond over loka-
le democratie. Centraal stond de 
vraag: hoe raken inwoners meer 
betrokken bij de besluitvorming 
in de gemeenteraad? Een fl ink 
aantal Heemstedenaren, waar-
onder burgemeester Astrid Nien-
huis, was op deze avond in het 
Raadhuis afgekomen.

Sprekers op deze avond wa-
ren – via een opgenomen inter-
view- Bert Blase van Code Oran-
je, de organisatie die meer demo-
cratische vernieuwing wil berei-
ken, over hoe de ideeën van Code 
Oranje in Heemstede toegepast 
kunnen worden.
“ Slechts 2% van de Nederlanders 
is lid van een politieke partij en 
daarvan zijn maar weinig mensen 

actief. We moeten ook die andere 
98% bereiken.”

Vervolgens vertelde Michael Dra-
ijer van het HavenLab, de club 
mensen die een nieuw plan voor 
de haven van Heemstede heeft 
ontwikkeld, over zijn ervaringen 
met deze manier van participa-
tie in Heemstede. “Meer duidelijk-
heid over de kaders en de duur 
van het traject is nodig” aldus Mi-
chael Draijer.

Met behulp van vragen en stellin-
gen werd vervolgens onderzocht 
welke vormen van inspraak en 
betrokkenheid mogelijk zijn voor 
Heemstede. Iedereen kon via de 
mobiele telefoon meestemmen 
en meediscussiëren en een top 
drie aangeven. Daarin stonden 
het burgerinitiatief, het ‘Right to 
Challenge’ (inwoners nemen ta-
ken over van de gemeente zoals 
het groenbeheer in hun wijk) en 
het referendum.

In in de pauze was er vanzelfspre-
kend ‘participizza’. 

Heemstede - De lijsttrekker van 
de lokale partij Heemsteeds Bur-
ger Belang (HBB), Annelies van 
der Have, is inmiddels al 12 jaar 
lid van de gemeenteraad. 

Waar kwam je politieke interesse 
vandaan?
Mijn vader was al kort na de op-
richting in 1993 actief bezig voor 
HBB. Daardoor was de Heem-
steedse lokale politiek bij ons 
thuis vaak het onderwerp van ge-
sprek. Ik vond het toen al leuk om 
mee te denken over wat er speel-
de in ons dorp. Toen ik werd ge-
vraagd of ik belangstelling had 
om raadslid te worden, was het 
eigenlijk een hele logische stap. 

Hoe ga je om met teleurstellingen?
Er gaan gelukkig heel veel dingen 
goed, maar de gemeenteraad be-
staat niet alleen maar uit HBB. Er 
worden wel eens besluiten ge-
nomen waar wij als HBB totaal 
niet achter staan. Het plan voor 
de bouw van een nieuwe grote 
Vomar aan de Binnenweg in het 
centrum van Heemstede is daar 
een goed voorbeeld van. Ik vind 
het echt heel erg jammer dat wij 
de coalitie niet hebben kunnen 
overtuigen om tegen te stem-
men. 

Word je de politiek nooit zat?
Welnee, elk nieuw onderwerp dat 
zich aandient, hoe eenvoudig of 
complex ook, is interessant en 
de besluitvorming heeft vaak di-
rect invloed op de leefomgeving 
van de inwoners van Heemstede. 
Mensen denken graag mee en 
hebben hele goede ideeën hoe 
het beter kan. 

Wat zijn je ambities voor de ko-
mende 4 jaar?
Zorgen dat onze inwoners wor-
den gehoord en zich gehoord 
voelen! Onderwerpen zoals o.a. 
de energietransitie, afvalschei-
ding, zorg en verkeer zullen de 
komende jaren heel belangrijk 
worden. Ik ben ervan overtuigd 
dat als wij oplossingen op die ge-
bieden samen met onze inwo-
ners bedenken, dat dit de mees-
te vruchten gaat afwerpen. We 
moeten er voor zorgen dat het 
vertrouwen in de politiek terug-
komt, maar dat begint wel vanuit 
de politiek. Wij moeten de inwo-
ners zélf mee laten denken en ze 
serieus nemen. 

Politiek moet 
inwoners 
serieus nemen

Annelies van der Have.

VVD Heemstede: Ontmoetingen
Heemstede - “Als raadslid zoek 
je contact met alle inwoners. Ik 
spreek met wachtende moeders 
op het schoolplein en stap bin-
nen bij winkeliers op de Binnen-
weg. Daar gebeurt het, die  ge-
sprekken, dat is de bron van mijn 
raadswerk ” aldus Joan Brouwers, 
raadslid VVD Heemstede. 

In de wijk en online
“Met name in het afsluitende jaar 
van deze raadsperiode hebben 
we als VVD Heemstede onze in-
woners en diverse partijen ac-
tief ontmoet om te spreken over 
wat zij echt belangrijk vinden” al-
dus Eveline Stam, fractievoorzit-
ter. Uit ontmoetingen met u in de 
wijk hebben we als VVD Heem-
stede een lijst met concrete pun-
ten kunnen opstellen. “Ondanks 
de 30 km zone op de Prinsenlaan, 
spraken meerdere bewoners hun 
ernstige zorgen uit over de snel-
heid van de auto’s. De oude ver-
keersdrempel is ingezakt en een 
nieuw plan voor aanpak van de-
ze racebaan is hard nodig.  Hier 
kan de nieuwe raad direct mee 
aan de slag”. Ook hebben we een 
VVD Heemstede enquête online 
uitgezet waarin we vroegen hoe 
bewoners het leven en wonen 
in Heemstede ervaren. We kre-
gen veel respons. “De opvallend-
ste antwoorden kwamen op de 
vraag wat inwoners zouden doen 
als ze een dag burgemeester zou-

den mogen zijn”, zegt Aik Kramer, 
kandidaat-raadslid. “Bijvoorbeeld 
de gemeenteraad bemoedigend 
toespreken en de verschillende 
partijen bezweren samen te wer-
ken.”

De ‘Raad naar de straat’ 
Vanaf de zomer vorig jaar heeft 
de VVD Heemstede een serie bij-
eenkomsten over actuele thema’s 
georganiseerd. Waardevolle ge-
sprekken met bewoners over bij-
voorbeeld mobiliteit leverde veel 
nieuwe inzichten op. We spra-
ken met experts over duurzaam-
heid en duurzaam wonen, met 
schoolbestuurders over ons on-
derwijs en met ondernemers en 
winkeliers over ons economisch 
klimaat.

De avonden met jongeren over 
politieke keuzes en met ex-
perts en geïnteresseerden over 
Tiny Houses in Heemstede wa-
ren drukbezocht. Op deze bijeen-
komsten ziet kandidaat-raads-
lid Rozemarijn Baan het belang 
van de ‘Raad naar de straat’. “Bui-
ten het raadshuis met iedereen 
praten is belangrijk om kennis 
en visies uit te wisselen”. Heleen 
Hooij, lijstrekker VVD vult aan: 
“Elkaar ontmoeten en bespreken 
waar en hoe we samen Heemste-
de kunnen verbeteren is de basis 
van mijn rol als bestuurder maar 
zeker nu als lijststrekker”.  

Veel enthousiasme tijdens volleybaltoernooi 
voor basisscholen bij GSV
Heemstede - De sectie Volleybal 
van GSV Heemstede organiseer-
de afgelopen zondag 11 maart 
in de sporthal Groenendaal voor 
de negende maal het volleybal-
toernooi voor de basisscholen uit 
Heemstede en omgeving. 
Als voorbereiding hierop werd 
door GSV op verschillende scho-
len in de groepen 5 tot en met 8 

een volleybalclinic gegeven, zo-
dat al deze scholen tijdens hun 
gymles konden oefenen.
Het toernooi  werd gespeeld vol-
gens de regels van het zoge-
naamde Cool Moves Volleybal 
(CMV) op 3 verschillende niveaus.
Met de iets lichtere/zachtere bal 
is Cool Moves Volleybal speciaal 
ontworpen om de jongste jeugd 

op een eenvoudige en speelse  
manier de techniek en de regels 
van het volleybal aan te leren. De-
ze teamsport is ook een prima 
optie voor de jeugd die niet een 
contactsport ambieert.
Bij GSV Heemstede kan onder 
deskundige leiding van de jeugd-
trainers op dinsdagmiddag in 
Sporthal Groenendaal geoefend 
worden. 
Met veel enthousiasme wierpen 
de 14 teams zich in de strijd om 
een goed resultaat neer te zetten. 
Aangemoedigd door vele aanwe-
zige ouders en grootouders werd 
om elk punt gestreden. In de och-
tend speelden de jongsten op ni-
veau 2  en 3 ieder om de felbe-
geerde wisselbeker. Voor de groe-
pen 7 en 8 werd in de middag ge-
speeld op niveau 4. Op niveau 2 
en 4 wist de Voorwegschool en 
op niveau 3 de Icarus de wissel-
beker in de wacht te slepen.
Alle vrijwilligers en organisator 
Hans van den Elst is dank ver-
schuldigd.Winnaars van niveau 4: Voorwegschool.

De tegenstemmers van de 
Vomar resp. de 2014 kie-
zers van HBB (5 zetels) wer-
den door de VVD (4 zetels) 
met medewerking van D66 
(5 zetels) afgeserveerd.
De tegenstemmers van de 
bebouwing van het Man-
padslaangebied resp. de 
2014 kiezers van D66 (5 ze-
tels) worden door de VVD 
(4 zetels) met medewer-
king van diezelfde partij 
ook afgeserveerd.

Machtspolitiek en draai-
konterij zijn ook op lokaal-
niveau funest voor een de-
mocratische, door burgers 
gedragen, gang van zaken.
Goed om over na te den-
ken op 21 maart.

Ruud Prins, Heemstede
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Grootste vrijwilligersdag van Oranjefonds
NL Doet ook in Heemstede
Heemstede – Vrijdag 9 en zater-
dag 10 maart werd ‘NL Doet’ ge-
organiseerd met tal van vrijwil-
ligersklussen bij diverse vereni-
gingen en organisaties. Ook in 
Heemstede stak men de handen 
uit de mouwen.

Mensen die nog nooit op die 
mooie vuilnisbelt gelopen heb-
ben verbazen zich over het avon-
tuurlijke speelbos boven op die 
berg. Ze hebben zich aangemeld 
bij NL Doet om mee te doen aan 
de grootste vrijwilligersactie in 
Nederland. Eric Jagtman, opper-
vrijwilliger bij Park Meermond 
zet ze gelijk aan het werk. De wil-
gentenen zijn net uit het water, 
hebben er zes weken in gelegen 
en kunnen nu de grond in. Geul-
tje van 30 centimeter diep, zo 
de grond in even aantrappen, zo 
maak je een doolhof dat straks 
helemaal groen wordt. Er was al 
een doolho� e maar nu wordt het 
nog spannender. Kinderen ko-
men hier zo graag!

Sorgbosch
Volgens Peter Jan Lookeren Cam-
pagne moeten in het Sorgbosch 
bij Kennemerduin nu eens gron-
dig de esdoorns aangepakt wor-
den die het leven van veel ande-
re loofbomen moeilijk maken. De 
opslag hiervan, de kleine boom-
pjes, worden nu grondig door de 
vele vrijwilligers, waaronder bur-
gemeester Astrid Nienhuis, met 
wortel en al, uit de grond gesto-
ken en getrokken. Er wordt stevig 
aangepakt. Wel klinkt steeds de 
roep om de ontluikende bollen 
te sparen, die geven straks weer 
kleur aan het bos.
Voor de grotere bomen heeft Pe-
ter Jan een wel heel rigoureuze 

aanpak. Hij heeft een ladder van 
12 meter, legt een strop bovenin 
de boom en maakt het touw vast 
aan de stam van een naburige 
stevige boom. Met een paar man 
sjorren en de boom komt met 
wortel en al eruit. Dan pas heb je 
geen last meer van die moederes-
doorn. 

High Tea
Lekkere hapjes, scones, quiche, 

sandwiches, cheesecakes of muf-
fi ns en verse thee natuurlijk, het 
hoort er allemaal bij. Vrijdagmid-
dag genoten mensen met een 
beperking, mantelzorgers en vrij-
willigers van wat vrijwilligers van 
wat verschillende organisaties 
hadden klaargemaakt zoals Ni-
co van der Linden die vanuit de 
SESAM Academie zich inspant 
en vooral heel goed was in afrui-
men en tafels schoonmaken. Bij 
Sesam adviseert en ondersteunt 
hij maatschappelijke organisaties 
waar vrijwilligers actief zijn. Zan-
ger- gitarist Edonard zorgde voor 
mooie Franse chansons, veel be-
kende, waarbij je nog kon mee-
zingen en dat maakte het zo leuk 
in de Lieven de Keylaan.

Kom in Mijn Tuin
De SORoptimisten trokken er 
hard aan. Deze ‘zusters’ hebben 
als serviceclub twee vaste doelen. 
NL Doet en Alzheimercafé. Voor 
NL Doet lagen de dames zater-
dag op de goede grond van KIMT 
om al het vuil tussen de ontlui-
kende bloemetjes weg te halen. 
Wethouder Heleen Hooij hielp bij 
de hoge heg die gesnoeid werd. 
Gezellige drukte met al die vrij-
willigers bij Mik van der Bor op 
de thee.

Bijenkasten schilderen
Koning, premier of pas burge-
meester, bijenkoning Pim Lem-
mers weet er wel raad mee. Als 
bijenwas in zijn handen zette hij 
burgemeester Astrid Nienhuis 
aan het schilderen van bijenkas-
ten. Die zijn klaar voor 40.000 
bewoners op de Kinderboerde-
rij. Wat maakt vrijwilligerswerk je 
toch rijk.

Ton van den Brink 

‘Aarden’ tijdens 
NL Doet

Heemstede - “Wat is nou 
leuker dan een paar uur-
tjes als vrijwilliger bij Kom 
in mijn Tuin in de grond te 
wroeten?!” Dat dacht wet-
houder Heleen Hooij en gaf 
zich op voor NL Doet afgelo-
pen zaterdag 10 maart. 
Dezelfde gedachten had-
den 11 vrouwen van ‘So-
roptimist’, een wereldwij-
de service- en belangenor-
ganisatie van en voor vrou-
wen. Plaatselijk of regionaal 
vormen zij een netwerk. De 
naam is afgeleid van het La-
tijn: soror(=zuster) die het 
optimum(=beste) nastreeft.
Daarbij opgeteld nog 20 vrij-
willigers van KIMT zelf was 
het een drukte van belang. 
De temperatuur steeg naar 
14 graden en de stemming 
zat er goed in!
Palen zijn de grond in ge-
gaan, ramen van de kas ge-
lapt, onkruid tussen het 
groen en de tegels verwij-
derd en bomen en struiken 
gesnoeid.
De middag werd afgeslo-
ten met een d(r)ankje en een 
hapje terwijl een voorzichtig 
voorjaarszonnetje tevoor-
schijn kwam.
Info op:
www.kominmijntuin.com.

GroenLinks in 
de weer met 
bramenstruiken
Heemstede - GroenLinks heeft in 
het kader van NL Doet op vrijdag 
9 maart de handen uit de mou-
wen gestoken bij Park Meermond 
in Heemstede. Dit park wordt on-
derhouden door vrijwilligers van 
de Stichting Meergroen. De loka-
le politici hebben hen geholpen 
met het verwijderen van enorme 
bramenstruiken die alles over-
woekeren.

GroenLinks zet zich in voor duur-
zaamheid en groen: zij zien graag 
meer natuurspeelplekken voor 
kinderen in Heemstede. Ook 
pleit de partij ervoor dat de vrij-
willigers, die het onderhoud uit-
voeren in Park Meermond, het 
Groenendaalse Bos en het Sor-
ghbosch, door de gemeente wor-
den ondersteund zodat zij hun 
werk goed kunnen doen.

Ontmoetingscentrum Luifelhart 
op pad met NL Doet
Heemstede - Op vrijdag 9 en za-
terdag 10 maart was het weer tijd 
voor de jaarlijks terugkerende ac-
tie van het Oranjefonds: NL Doet. 
Ontmoetingscentrum Luifelhart 
had bij het Oranjefonds subsidie 
aangevraagd om met de deelne-
mers en mantelzorgende part-
ners een dagje uit te kunnen or-
ganiseren. 
Via de site van NL Doet hadden 
zich twee fantastische vrijwillig-
sters aangemeld, die hebben ge-
holpen bij het dagje uit. Rond 
een uur of elf vertrok de groep 
met drie bussen richting Lisse, 
waar iedereen eerst kon genie-
ten van een gezellige en smaak-
volle lunch. Vervolgens bracht 
een kleine wandeling alle deelne-
mers bij museum De Zwarte Tulp, 
waar twee rondleiders klaar ston-

den om alle ins en outs van de 
bollenteelt en het werk van An-
ton Koster te delen met de deel-
nemers. Ontmoetingscentrum 

Luifelhart is gevestigd in De Lui-
fel aan de Herenweg 96 te Heem-
stede. De doelgroep van het ont-
moetingscentrum zijn mensen 
met dementie. Mocht u interes-
se hebben om ook deel te nemen 
dan bent u welkom om eens een 
kopje koffi  e te komen drinken of 
bel met 06-20006117.

Kon. HFC zakt steeds verder weg
Haarlem-Zuid - In de eerste com-
petitiehelft stond HFC nog keurig 
op de vierde plaats in de twee-
de divisie. Na de verplichtte win-
terpauze is het bergafwaarts ge-
gaan. In de laatste vijfwedstrij-
den is slechts één punt gehaald. 
Het resulteert in een huidige 11e 
plaats. Omdat de ploegen onder-
in ook punten verspelen is het 
nog niet dramatisch.

Zaterdag 10 maart moest HFC 
het op de thuisbasis opnemen 
tegen IJsselmeervogels. In Spa-
kenburg werd eerder dit seizoen 
een mooie overwinning behaald.
Zaterdag liep dat even anders.
Na een toegekende strafschop, 
wegens vasthouden van Kevin 
Sterling, benutte Roy Castien de-
ze kans uitstekend 1-0. HFC had 
het beter van het spel dat resul-
teerde in een paar doelrijpe kan-
sen maar de uitvoering was on-
voldoende. 

Het is voor HFC te hopen op een 
spoedig herstel van spits Koen 
Beeren of een nieuw aan te trek-
ken aanvalsleider. De voorberei-
ding, de opbouw en de voorzet 
is soms prima, maar wie werkt de 
bal tegen de touwen? Slechts één 
maal moest doelman Tom Boks 
redding brengen toen Oktay Oz-
turk alleen op hem afkwam. Val-
lend wist Boks de inzet met de 
voet te keren. HFC kreeg drie cor-
ners tegen IJsselmeervogels niet 

Foto: Pim Hols

een in de eerste helft. Na de pau-
ze draaide de wedstrijd om. Nu 
was IJsselmeervogels de beter 
voetballende ploeg. Toen de uit-
stekend spelende André Mor-
gan samen met zijn kompaan in 
het centrum, Oscar Willfert, een 
aanvaller in de tang nam, zag de 
scheidsrechter daar een straf-
schop in. Ozturk schoot de bal via 
de vingertoppen van Boks strak 
in de hoek 1-1.
IJsselmeervogels dachten nog 
iets extra’s te kunnen halen en 
zette aan voor een off ensief. Er 
ontstonden kansen waaruit op-
nieuw Ozturk met een hardschot 
Boks kansloos liet 1-2. Coach Ver-
donkschot wisselde drie spelers 
maar dat mocht niet baten. HFC 

had nog wel kansen op de ge-
lijkmaker. Een kopbal van Wilff ert 
ging net naast en iets later raakte 
een bal de lat. HFC wil wel, maar 
kan het niet 90 minuten lang 
waarmaken. 

Ze hebben laten zien dit seizoen 
voor niemand onder te doen, al 
komt daar de laatste weken wei-
nig van terecht. Of het vroeg aan-
gekondigde vertrek van de trai-
ner en twee ervaren krachten 
daar debet aan is, daar zijn de me-
ningen over verdeeld. Zaterdag 
17/3 gaat HFC naar Barendrecht 
voor een duel tegen de gelijkna-
mige club.

Eric van Westerloo

Tennis dubbel open bij HBC: 
schot in de roos!
Heemstede - Afgelopen week 
hebben 100 deelnemers gestre-
den voor de prijzen van het Sport 
2000 HBC dubbel open.
Het was een prachtige week 
waarin 98 wedstrijden gespeeld 
zijn. Een toernooi dat dit jaar voor 
het eerst werd georganiseerd en 
volgend jaar zeker weer terug zal 
komen! 

Ondanks het weer konden de 
wedstrijden allemaal uitgespeeld 
konden worden.

Op de fi naledag werden er prach-
tige en hele spannende fi na-
les gespeeld. Typerend voor dit 
toernooi is dat er veel wedstrijd-
tiebreaks gespeeld zijn! De deel-
nemers waren erg aan elkaar ge-
waagd en er was veel spanning 
wie uiteindelijk de winnaar of 
winnares werd van de categorie.

Bent u benieuwd naar alle prijs-
winnaars en naar de foto’s, neem 
dan een kijkje op onze website: 
www.tvhbc.nl.

In het afgelopen weekend 
(10 en 11 maart is dit orna-
ment bij ons uit de tuin weg-
genomen, we zijn er be-
hoorlijk van geschrokken dit 
te ontdekken in onze beslo-
ten tuin.
We hopen dat iemand dit 
beeld herkent zodat het 
weer op de sokkel geplaatst 
kan worden.

Fam. Riggeling - van der 
Plas, Heemstede.
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Muzikale fi lm
Heemstede - Woensdag 21 
maart draait bij WIJ Heemstede 
de muzikale fi lm Sing Sing. Over 
de 16-jarige Jasmine die wordt 

uitgenodigd voor een songcon-
test in Suriname. Bij WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede om 20.00 uur, de en-
tree is €7,-. Reserveen kan via:
www.wijheemstede.nl of
tel. (023)5483828.
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15 maart
Lezing ‘Dementie en het zelfge-
wilde levenseinde’. 19.30u. De 
Luifel, Herenweg 96 Heemste-
de. Vrij toegang. Aanmelden: 
info@loftuitvaartbegeleiding.nl 
of  06-20380224.

Workshop Vrij zingen bij WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 Heem-
stede. 20u. Entree: € 8,-. Reser-
veren: www.wijheemstede.nl en  
(023)5483828.

16 maart
Franse lezing ‘Paris Architecture 
1900-1930’ bij Alliance Françai-
se. Aanv. 20.15 uur. De Pauwehof, 
Achterweg 19, Heemstede. Cur-
sisten en vrienden gratis naar bin-
nen; anders: € 8,- toegang.

Smokkelspel met Plexat Heem-
stede, Herenweg 96 Heemstede. 
20-22u. Kosten: € 2,-. Aanmelden: 
mdoodeman@wijheemstede.nl 
of 5483828. 

17 maart 
Tweedehands voorjaarskinder-
kledingbeurs 11-12.30u. Gymzaal 
Lanckhorstlaan 9 Heemstede.
Info: kledingbeursjacobaschool@
gmail.com.

Diederik van Vleuten (foto: Katinka 
Krijgsman.

T/m zondag 18 maart
Boekenweek bij boekhandel 
Blokker Heemstede, met diver-
se activiteiten. Binnenweg 138, 
Heemstede. Thema: Natuur.
•  Woe. 14/3, 20u. Lezing Marita 

Mathijsen over het boek Jacob 
van Lennep, een bezielde scha-
vuit. Toegang: €5.

•  Vrij 16/3 16u. Lian Kandelaar, 
woonachtig in Heemstede, sig-
neert derde boek ‘Bender- mis-
sie redt de tijger’. Toegang vrij. 

•  Za 17/3. Bezoek Diederik Vleu-
ten over zijn boek ‘Daar werd 
wat groots verricht’. Toegang 
vrij.

Reserveren: 023-5282472 of:
info@boekhandelblokker.nl.
Info: www.boekhandelblokker.nl.

24 maart 
Cello Octet Amsterdam speelt 
Canto Ostinato in Oude Kerk, Wil-
helminaplein Heemstede. 20.15u. 
25,- toegang. Kaarten:
www.podiaheemstede.nl,
023-5483838 en aan de zaal.

Brocante- en streekmarkt in het 
centrum van Heemstede, georga-
niseerd door WCH. 10-17u.

18 maart
Peuter & Kleuterpret, Heren-
weg 96 Heemstede (Plexat). 11-
12.30u. Entree: € 6,-. O.a. Film 
kijken, knutselen en pannen-
koek eten. 6,- deelname. Opgave: 
plexat@wijheemstede.nl.

▲

25 maart
Palmzondag met een Theeconcert 
in de Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein te Heemstede met pia-
nist Willem Brons. Aanv. 15u. Toe-
gang gratis (met deurcollecte).

20 maart 
Open Inloop Seniorweb bij WIJ 
Heemstede, 10.30u. Presentatie: 
‘Cloud’. Herenweg 96, Heemste-
de. Opgeven:
www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828.

Knutselclub WIJ Heemstede, 
13.30-15u. WIJ Heemstede, Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11 
Heemstede. Jongens en meisjes 
van 5 t/m 10 jr. Aanmelden: 023-
5483828. 5,- toegang.

21 maart
Lezing over Aboriginals en Ma-
ori’s bij Vrouwen van Nu Heem-
stede in De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. 14u. € 2,50 toegang 
voor gasten. Info: 023-5280340.

Film ‘Sing Sing’ bij WIJ Heem-
stede. 20u. 7,-. De Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede. Aanmel-
den:  www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828.

22 maart
Lezing Rembrandt in de Jordaan. 
20u. 12,50 entree. WIJ Heemste-
de, Herenweg 96 Heemstede.
Reserveren via:
www.wijheemstede.nl en
 (023)5483828.

TENTOONSTELLINGEN

Ellen Kooij.
15 maart /m 2 april
Tekeningen bezichtigen in De 
Waag (KZOD), Spaarne 30, Haar-
lem. 13-17u. Info: www.kzod.nl.

21 maart 
Expositie Alles danst / poëziele-
zing bij WIJ Heemstede, 15u. Mo-
lenwerf, Heemstede. Gratis en-
tree.

T/m vrijdag 30 maart 
Werk van Huib van den Broek in
Raadhuis Heemstede. Opening:
woensdag 14 februari, 16u.
Info: www.huibvandenbroek.nl. 

T/m vrijdag 6 april 
Beelden en gedichten (KZOD- 
leden) in de Kloostergangen van 
Stadhuis Haarlem, Grote Markt. 
Info op www.kzod.nl.

T/m vrijdag 20 april
Exposeert Carlos Casas (Cuba) bij 
‘De Roos’ Binnenweg Heemste-
de. Thema: ‘Bescherming van het 
Koraalrif’.

Maart, april en mei
Werk van Wim Vellekoop in de 
foyer van De Luifel Heemstede, 
Herenweg 96 Heemstede.

Landgoed Groenendaal decor 
van Pergolesi’s Stabat Mater
Heemstede - Op tweede paas-
dag, maandag 2 april, vullen de 
ruimtes van het prachtige koets-
huis in het Groenendaalse bos 
zich met de weemoedige klan-
ken van het Stabat Mater. Het 
beroemde middeleeuwse ge-
dicht is vele malen op muziek ge-
zet, ook door grote componisten 
als Bach, Vivaldi, Verdi. Toch is de 
weergaloze compositie van Gio-
vanni Battista Pergolesi een van 
de mooiste, meest indringende 
stukken muziek uit de religieuze 
klassieke collectie.
 
Pergolesi schreef het stuk vlak 
voor zijn dood in 1736, toen hij 
zich op 26-jarige leeftijd wegens 
zijn slechte gezondheid in een 
klooster in het Italiaanse plaats-
je Pozzuoli had teruggetrokken. 
Hij componeerde Stabat Mater 
in opdracht, bedoeld als vervan-
ging voor de uitvoering van Ales-
sandro Scarlatti, wiens versie tot 
dat moment traditioneel op Goe-
de Vrijdag in Napels werd opge-
voerd. Het ondraaglijk lijden van 
Maria, huilend aan de voet van 
het kruis waaraan haar zoon te 
sterven hing, werd door Pergolesi 
in twaalf delen eenvoudig en ont-
roerend muzikaal vertaald voor 
alt en sopraan, strijkers en orgel.  
 
Pergolesi Ensemble 
Het Pergolesi Ensemble is opge-
richt in 2009 door Marianne Sel-
leger, alt/mezzo sopraan met 
ondertussen al zo’n 20 jaar Sta-
bat Mater ervaring. Onder haar 
leiding combineert het muzi-

kale gezelschap twee prachti-
ge stemmen met een saxofoon-
kwartet. Met sterk ontroerende 
kracht neemt het ensemble de 
toehoorder mee in het intense 
verdriet van Maria. Toch weet het 
ook met opzwepende, soms zelfs 
vrolijke muziek positiviteit te ver-
spreiden, een gevoel van hoop en 
overleven.  
 
Bijzonder concert 
De stemmen van Marianne Sel-
leger en Wendeline van Hou-
ten hebben vorig jaar reeds in-
druk gemaakt. Ook dit jaar wordt 
niet getwijfeld aan de intensiteit 
waarmee het Pergolesi Ensemble 
in een uur de essentie van Pasen 
over weet te brengen. Het con-
cert begint om 16.30 uur, bezoe-
kers zijn welkom vanaf 16.15 uur.
 
Muzikaal én culinair genieten 
Zelf het meeslepende Stabat Ma-
ter ervaren? De serene sfeer en 
de prachtige akoestiek van de 
Van Lennepzaal maken het con-
cert tot een ware beleving. Kaar-
ten kosten €15 en zijn, zij het be-
perkt, uitsluitend verkrijgbaar via 
Landgoed Groenendaal. Het is 
overigens een aanrader om aan-
sluitend na te genieten tijdens 
het uitgebreide viergangen paas-
diner. Op vertoon van uw en-
treekaartje krijgt u de helft van 
de kosten retour in de vorm van 
€7,50 korting op het viergangen 
paasmenu à €48,50.

Reserveren: 023-5281555 of
info@landgoedgroenendaal.nl.

  Lezersoproep
Beeld ‘het Pelikaansnest’ van 
Hendrik van den Eijnde
Heemstede - In 2019 is het 
150 jaar geleden dat de be-
kende Haarlemse/Heemsteed-
se beeldhouwer Hendrik van 
den Eijnde geboren werd. De-
ze beeldhouwer wordt medio 
2019 geëerd met een tentoon-
stelling in het raadhuis van 
Heemstede en de Hoofdwacht 
in Haarlem. Van den Eijnde gaf 
leiding aan het beeldhouwers-
atelier waar onder andere Hil-
do Krop en Anton Rädecker 
werkten tijdens de vervaardi-
ging van de beelden voor het 
Scheepvaarthuis in Amster-
dam.
In de aanloop naar een herden-
kingstentoonstelling wordt 
er in dit blad regelmatig een 
werk van hem kort belicht. Ditmaal ‘het Pelikaansnest’. Een pe-
likaan staat symbool voor (christelijke) opofferingsgezindheid. 
Zij doorboort immers haar eigen borst met haar snavel, om met 
haar bloed haar broedsel te kunnen voeden.
Dit beeld uit 1932 sierde, samen met de Levensgang die nu aan 
de Van den Eijndekade staat, de toegang tot het Levensverzeke-
ringskantoor OLVEH in den Haag, een voorloper van het huidi-
ge AEGON. Na de afbraak in 1969 van het kantoor, een ontwerp 
van architect Jan Wils, lid van de architectengroep De Stijl, zijn 
de beelden teruggeven aan de familie die ze op haar beurt aan 
de gemeente Heemstede schonk. Sinds 1979 siert dit tufstenen 
beeld de Laan van Rozenburg in Heemstede.

De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Vereniging 
Haerlem en de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek. 
Als u ook ergens een beeld van Hendrik van den Eijnde weet te 
staan, over nadere informatie beschikt of memorabilia van de 
beeldhouwer heeft, wilt u dan contact opnemen met:
rj.pels2@quicknet.nl?

`Onder Hollandse helden`
Marianne Heeremans, oud burgemeester Heemstede, 
interviewt journalist Frénk van der Linden
Heemstede – Als hij geïnter-
viewd wil worden, dan graag 
door een burgemeester. Dat wist 
Arno Koek van Boekhandel Blok-
ker, dus toen burgemeester Ma-
rianne Heeremans onlangs in 
zijn winkel was, vroeg hij haar 
of ze Frénk van der Linden wil-
de interviewen over zijn nieuwe 
boek” Onder Hollandse Helden” . 
Oud Heemstedenaar en nu bur-
gemeester van Leeuwarden, Fred 
Crone, was haar al voorgegaan. 

Logische vraag dus van Marianne 
was woensdagavond tijdens dat 
interview, waarom hij juist door 
burgemeesters ondervraagd wil-
de worden. “Nou die lezen nog 
boeken en  niet alleen thrillers of 
kookboeken! ”  Hij ziet een burge-
meester toch als een voorganger 
in de maatschappij. Marianne: 
“Die Hollandse Helden, ik heb het 
hele boek gelezen, vertel eens”. 
Openhartig praat Frénk over zijn 
interviews met Neelie Kroes, Frits 
Bolkestein, Johan Cruijff en Abou-
taleb, burgemeester van Rotter-

dam die zo bekend is vanwege 
zijn image het boegbeeld van in-
tegratie te zijn, maar zijn doch-
ters verbood relaties te hebben 
met niet-Islamitische Nederland-
se mannen. Dat hij tijdens dat ge-
sprek boos werd, kan Frénk ach-
teraf wel voorstellen. Hij bena-
derde hem niet zoals hij zelf be-
naderd zou willen worden. Dat 
is tenslotte privéinformatie met 
een belangrijke maatschappelij-
ke waarde. Zo heeft  hij meerdere 
confrontaties  die het boek zo in-
teressant maken.

Marianne geeft hem de ruim-
te te praten en langzamerhand 
laat Frénk meer van zichzelf zien, 
praat over de scheiding van zijn 
ouders, zijn vader die zegt “haar” 
nooit meer te willen zien en 
toch…. . Hij relativeert het idee 
van  een geweldig inkomen. Wat 
hou  je over van een interview 
met Bolkestein,  20.000 woor-
den op de recorder, waar je een 
verhaal van 1800 woorden van 
maakt, met alle voorbereidingen, 

reistijd en kosten, vrij vertaald, 
daar krijg je geen automonteur 
voor. Maar andere activiteiten 
verdienen leuk hoor!  “Onder Hol-
landse Helden” is het verhaal van 
de meest interessante, hilarische, 
pijnlijke vragen aan  politici, top-
ondernemers, sportlui, schrijvers 
en musici. Alsof er geen veertig 
man tegenover hem zit, vertelt 

Frénk van der Linden in de huis-
kamer van Arno Koek in de Boek-
handel Blokker zijn verhaal over 
hoever hij gekomen is om in zijn 
huwelijk met Mylou Frencken 
het leuker te vinden om te geven 
dan te krijgen. Dat is een andere 
Frénk .

Ton van den Brink

Rijbewijskeuringen
Heemstede - Eenmaal per maand 
kunnen 75-plussers terecht bij 
WIJ Heemstede aan de Lieven de 

Keylaan 24 voor een rijbewijskeu-
ring. De kosten van zo’n keuring 
zijn €35. Er wordt gewerkt op af-
spraak, hiervoor kunt u bellen 
met (023)5483828.

Bezorgers gezocht voor de nieuwe 
brochures van WIJ Heemstede
Heemstede - Wil jij - tegen een 
vergoeding - helpen met het be-
zorgen van de brochures van WIJ 
Heemstede?
Deze brochures worden huis-aan-
huis bezorgd in heel Heemstede.
De bezorging zal plaatsvinden in 
week 25 vanaf 20 juni t/m 23 ju-

ni en in week 36, vanaf 5 septem-
ber t/m 8 september. Het rond-
brengen kost ongeveer 1-2 uur 
per wijk.

Geef je op of vraag meer info:  
pr@wijheemstede.nl Of kijk op 
www.wijheemstede.nl.

Sanyu Onderwijs voor hoogbegaafde 
kinderen volop in ontwikkeling
Regio - Sanyu Onderwijs in 
Haarlem organiseert in de Week 
van de Hoogbegaafdheid op 
zaterdag 17 maart van 9.30 tot 
12.30uur een ontmoetings- 
moment voor hoogbegaafde 
kinderen en hun directe familie. 

Op http://www.sanyu-onderwijs.
nl kun je meer informatie vinden 
over het programma. Voor ouders 
is er gelegenheid elkaar te ont-
moeten en voor kinderen en ou-
ders worden enkele workshops 
georganiseerd.

Er kan dan ook worden kennis-
gemaakt met de school en het 
nieuwe concept Kunstkids dat 
vanaf het najaar als plusaanbod 

zal worden aangeboden. Aan-
melding voor de workshops op 
17 maart wordt zeer op prijs ge-
steld. 

Sanyu Onderwijs wil verder groei-
en: er is ruimte voor nieuwe aan-
meldingen voor het voltijds on-
derwijs.
In mei 2018 start Sanyu bij vol-
doende belangstelling (minimaal 
8 deelnemers) een pilot met een 
plusklas – één dag per week – 
voor (hoog) begaafde kinderen 
van 7 tot en met 9 jaar.  

Kennismaken
Aanmelden voor 17 maart of voor 
een kennismaking kan per mail 
op info@sanyu-onderwijs.nl.

Valentinus en zijn Evangelie der Waarheid
Regio - Op dinsdag 20 maart 
geeft het Lectorium Roscrucia-
num een lezing. In wezen is er in 
2000 jaar tijd niets substantieel 
veranderd. Natuurlijk, de wereld 
is wat meer gemechaniseerd, ge-
mobiliseerd en recent meer geïn-
formatiseerd. Maar het doel dat 
aan de geboorte van de mens ten 

grondslag ligt, namelijk het ont-
stijgen aan de sterfelijkheid, en 
de weg die daartoe gegaan kan 
worden, is nog steeds exact het-
zelfde. Valentinus beschreef deze 
weg al rond het jaar 100 na Chris-
tus. Info over de lezing:
www.Rozenkruis.nl/valentinus 
(aanvang 20.00 uur).
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur 
(geopend voor alle producten, behalve 
vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, 
erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u altijd vooraf een afspraak maken. 
Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

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

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

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

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

Gemeenteraads-
verkiezingen 

21 maart

In deze uitgave:
- Verkeersbesluit 
 Leidsevaartweg
- Omgevings-
 vergunningen

Inloopochtend burgemeester Astrid Nienhuis
Wilt u van gedachten wisselen met de 
burgemeester over de gemeente of 
ontwikkelingen in Heemstede? 
Op vrijdag 16 maart houdt burgemeester 
Astrid Nienhuis een inloopochtend. U bent 
van harte welkom! Tussen 10.00 en 12.00 uur 

kunt u zonder afspraak binnenlopen in het 
gemeentehuis. Als u plaatsneemt in de 
raadzaal, dan wordt u daar opgehaald. Hebt 
u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt 
u contact opnemen met het secretariaat van 
het college via (023) 548 58 51.

Voortgang verbouw 
Julianaplein 1
Het bibliotheekgebouw aan het 
Julianaplein wordt omgebouwd tot 
een multifunctioneel pand. De meest 
grootschalige werkzaamheden vinden nu 
plaats op de begane grond; bij de overige 
verdiepingen is het afwerken al verder 
gevorderd. 
Op de foto de aanbouw van een nieuwe 
entree aan de kant het Julianaplein.

Gemeenteraadsverkiezingen en 
referendum 21 maart 
Alle kiesgerechtigden voor de 
gemeenteraadsverkiezingen en het 
referendum op woensdag 21 maart hebben 

recent één of meerdere stempassen 
ontvangen. Wilt u meer weten over de locaties 
van de stembureaus, het geven van een 

volmacht of welk legitimatiebewijs nodig is bij 
het uitbrengen van uw stem? Kijk op 
www.heemstede.nl/verkiezingen

Stichting MEERGroen geeft bomen en struiken weg 
op het Raadhuisplein
Op zaterdag 17 maart tussen 10.00 en 
16.00 uur houdt Stichting MEERgroen in 
samenwerking met de gemeente een bomen- 
en struikenmarkt op het terrein voor het 
gemeentehuis in Heemstede.

Het aanbod is zeer divers. Alle bomen en 
struiken zijn zaailingen uit verschillende 
groengebieden in Heemstede. Hoe ‘groener’ 
iemand zijn tuin of terrein wil inrichten, 
hoe meer bomen er mee mogen. Voor het 

transport moet u wel zelf verpakkingsmateriaal 
meenemen.

Kijk voor meer informatie op 
www.stichtingmeergroen.nl 

Hek met klimaatadaptieve beplanting langs Cruquiusweg
Tussen 19 en 23 maart plaatst de gemeente 
een hek langs de zuidelijke rijbaan van de 
Cruquiusweg (N201) tussen het Wipperplein 
en het tankstation. Het hek vervangt de 
bestaande beplanting die in de afgelopen 
jaren in kwaliteit is teruggelopen.

Tegen het hekwerk komt zogenaamde 
klimaatadaptieve beplanting te staan. 
Deze beplanting is zeer goed in staat de 
lucht te zuiveren en de omgeving schoner 
te houden. Dit komt onder andere door 
een groot bladoppervlak met veel en fijne 

beharing waarmee fijnstof uit de lucht 
kan worden opgevangen. De aanplant is 
in handen van Stichting MEERGroen, een 
vrijwilligersorganisatie waar de gemeente op 
een aantal groene locaties al mee samenwerkt.

Vrijwilligers met groene vingers
Het voorjaar komt er weer aan! Wil je de 
handen uit de mouwen steken? Dan kun je 
meehelpen met licht onderhoud van diverse 
tuinen (gras maaien, borders bijhouden) 
of het beheer van natuurgebieden (zagen, 
aanplanten en snoeien). Vraag ons naar de vele 
mogelijkheden!

Taalcoaches
Ben jij die taalcoach die de vluchtelingen wil 
helpen met onze taal? Naast het volgen van 
een cursus Nederlands is er grote behoefte aan 
het oefenen van de taal en het helpen bij het 
huiswerk, je kunt ze hierbij ondersteunen! 

Vrijwilligers Begeleide-Omgangs-
Regeling Humanitas
Als vrijwilliger Begeleide-Omgangs-Regeling 
help je bij de omgang tussen kinderen en hun 
ouders bij scheiding. Jouw doel is te werken 
aan een positieve, ontspannen sfeer, waarin 
kind en ouders zich vrij voelen bij elkaar. De 
ontmoeting tussen uitwonende ouder en kind 
vindt zoveel mogelijk plaats op een neutrale 
plek. Je begeleidt hen één dagdeel per 
2 weken voor maximaal 6 maanden.

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreeku.: dinsdag t/m donderdag 
 van 9.00-12.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Aan de slag als vrijwilliger 
Vacature Top 3 - maart 2018

Spaarne Lenterace 27 mei 2018
Op 12 maart 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan de Koninklijke Roei- 
en Zeilvereniging ‘t Spaarne voor het houden van 
de Spaarne Lenterace op de Ringvaart en Het 

Spaarne op 27 mei 2018 van 9.00 tot 17.00 uur.
Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven de 
Tooropkade vanaf de Anton Mauvestraat, het 

Marisplein (aan de zijde van Het Spaarne) en de 
J.H. Weissenbruchweg tot splitsing Breitnerweg 
af te sluiten tussen 07.00 en 18.00 uur.
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via (023) 
548 56 07.



Lentedrive GSV Denksport met
enthousiaste bridgers en klaverjassers
Heemstede - Op zondag 4 maart 
werd door GSV een Lentedrive 
georganiseerd voor de afdeling 
Denksport (Bridge en Klaverjas). 
Locatie was het Event Center Fok-
ker in Hoofddorp.

Na de opening door René 
Akersloot, voorzitter van het ver-
enigingsbestuur, gingen 160 
bridgers en 20 klaverjassers en-
thousiast van start. Ook voor de 
inwendige mens werd gezorgd 
voor een hapje en een drankje.

Na een spannende strijd met 6 
ronden van 4 spellen per ronde 
bij het bridgen en 3 ronden bij 
het klaverjassen werd om 17.30 
uur de uitslag bekendgemaakt.

Bij het bridgen werden in de A-
lijn Noortje Tijssen en At van der 
Vliet kampioen en in de B-lijn wa-
ren dat Rita Rebel en Roland de 

Bruin; alle winnaars werden met 
wat krasloten verrast.
Ook de paren die als laatste of als 
middelste eindigden kregen een 
prijsje. De slemkampioenen, Gijs 
Versteeg en Ruud Teunissen, vie-
len ook in de prijzen. Bij het kla-
verjassen zijn 3 ronden gespeeld 
en zijn Jan Glas en Bob Grothe als 

eerste geëindigd. Ook was er een 
prijs voor Ria Huijsmans en Lydia 
Koelemij, zij waren de Mars-kam-
pioenen van deze middag.

Teruggekeken wordt op een zeer 
geslaagde, gezellige en goed ge-
organiseerde middag voor de af-
deling Denksport van GSV.

Honkbal
Ringvaarttoernooi sterker bezet dan ooit
Heemstede - Het honkbalsei-
zoen 2018 staat voor de deur. 
Bij veel clubs moeten zoals elk 
jaar nieuwe spelers worden in-
gepast en iedereen is benieuwd 
naar het antwoord op de vraag 
hoe de krachtsverhoudingen dit 
jaar zullen liggen. Dat geldt voor-
al op topsportniveau, bij honkbal 
dus de Hoofdklasse en de Over-
gangsklasse. Een paar weken na 
de competitiestart wordt  meest-
al wel duidelijk wie de favorieten 
worden voor de play o�s of pro-
motie, nu is het nog zoeken naar 
de juiste teamsamenstelling.

Het door RCH-Pinguïns voor 
de vierde maal georganiseer-
de Ringvaarttoernooi kende in 
2015 toenmalig hoofdklasser The 
Hawks als winnaar, in 2016 over-
gangsklasser Sparks en in 2017 
het inmiddels naar de Hoofdklas-
se gepromoveerde Storks. Geen 

van deze clubs is deze keer van de 
partij, maar daar staat de  komst 
van 3 voormalige landskampioe-
nen tegenover: L&D Amsterdam, 
Hoofddorp Pioniers en  HCAW, te-
vens de nummers 2, 3 en 4 in de 
eindrangschikking van de com-
petitie 2017. 

Dat houdt in dat aan het rijtje 
toernooiwinnaars in ieder geval 
een nieuwe naam wordt toege-
voegd. Dat in dit sterke deelne-
mersveld RCH-Pinguïns met de 
eer zal gaan strijken lijkt dus niet 
al te groot, maar het Heemsteed-
se coachtrio Marlon Frolijk, Eric 
de Vries en Ab de Boer is er van 
overtuigd dat zij ook dit jaar een 
team op de been brengen, dat 
niet over zich heen zal laten lo-
pen.

Het toernooi vangt op zaterdag 
31 maart om 10.30 uur met de 

wedstrijd tussen RCH Pinguïns 
en Hoofddorp Pioniers, gevolgd 
door achtereenvolgens HCAW-
L&D Amsterdam, Hoofddorp Pio-
niers-HCAW en L&D Amsterdam-
RCH Pinguïns.

Op zondag 1 april wordt weder-
om om 10.30 gestart met Hoofd-
dorp Pioniers-L&D Amsterdam, 
waarna de poulefase wordt afge-
rond met RCH Pinguïns-HCAW. 
Het toernooi wordt afgesloten 
met de troost�nale om 14.00 uur 
en de �nale om 15.45 uur.

Alle wedstrijden, die zoals gebrui-
kelijk worden gespeeld op het 
Heemsteedse Sportpark, zijn gra-
tis toegankelijk. Een week later, 
op zaterdag 7 april, speelt RCH-
Pinguïns zijn eerste thuiswed-
strijd van het nieuwe seizoen te-
gen The Hawks, aanvang 14.00 
uur.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen 
kunt u opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. Voor 
informatie kunt u bellen met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht via telefoonnummer (023) 548 57 97.

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

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 

U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van 
het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 4 weken na 
publicatie. Als dit kan, wordt dit apart vermeld.

Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met 6 
weken na publicatie. Uw zienswijze kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een 
door de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken 
na de verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te 
richten aan het college van burgemeester en wethouders, 

postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn 
ondertekend en voorzien van naam en adres, datum, een 
duidelijke verwijzing naar het besluit en reden van bezwaar. 
Het indienen van bezwaar schorst de werking van een 
vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend belang 
kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. U kunt 
deze richten aan: Voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een voorlopige 
voorziening indienen kan ook met DigiD via www.loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na 
verzenddatum van een besluit (zie verleende 
omgevingsvergunningen) beroep aantekenen bij de 
rechtbank Haarlem wanneer deze in een voorfase 

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

In- en uitrit 
Heemsteedse Dreef 1
Op 7 maart 2018 heeft het college van B&W 
goedkeuring verleend aan het verzoek een 
in- en uitrit aan te leggen bij Heemsteedse 
Dreef 1, 2103 LL Heemstede.

Verkeersbesluit Leidsevaartweg
Het invoeren van een geslotenverklaring voor 
vrachtauto’s en autobussen in plaats van de 
breedtebeperking op de Leidsevaartweg 
tussen de Zandvoortselaan en Bennebroek 

(gemeentegrens Heemstede/Bloemendaal). 
De volledige tekst van het verkeersbesluit 
wordt gepubliceerd in de Staatscourant en ligt 
vanaf 12 maart 2018 zes weken ter inzage in 

het gemeentehuis van Heemstede. 
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt 
u een bezwaarschrift indienen. Zie hiervoor 
‘bezwaar maken bij reguliere procedure’

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Bronsteeweg 54, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 261381, 
ontvangen 26 februari 2018

- Dr. J.R. Thorbeckelaan 150, het plaatsen 
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 262340, ontvangen 

 28 februari 2018
- Lombokstraat 27, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 261239, 
ontvangen 26 februari 2018

- Lorentzlaan 68, constructieve doorbraak 
verdiepingsvloer t.b.v het maken van 
een trapsparing,  wabonummer 260937, 
ontvangen 24 februari 2018

- Oudemanslaan 5, het verhogen van de kap, 
wabonummer 261960, ontvangen 

 28 februari 2018
- Slotlaan 11, het verhogen van de 

kapconstructie en plaatsen dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 262234, 
ontvangen 28 februari 2018

- Vondelkade 12, het plaatsen van 
een haagdragende erfafscheiding, 
wabonummer 261624, ontvangen 

 27 februari 2018

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Lorentzlaan 68,  constructieve doorbraak 

verdiepingsvloer t.b.v. het maken van 
een trapsparing, wabonummer 260937, 

verzonden 12 maart 2018
- Vondelkade 12, het plaatsen van een 

haagdragende erfafscheiding, wabonummer 
261624, verzonden  8 maart 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester 
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.

Voornemen verlenen omgevingsvergun-
ning voor afwijken bestemmingsplan
- Von Brucken Focklaan 27, het plaatsen van 

een dakopbouw, wabonummer 260591 
ontvangen 22 februari 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Leidsevaartweg 11, het plaatsen van een 

aantal prefabboxen en hekwerken voor 
de oprichting van een bedrijvenpark, 
wabonummer 251381, ontvangen 

 22 januari 2018

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te 
verlengen.

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning Roemer Visscherplein
Op 29 november 2017 is een aanvraag 
voor een standplaatsvergunning voor een 
mobiele verkoopwagen ingediend die ook 
moet worden opgevat als een aanvraag 
omgevingsvergunning voor afwijken van het 
bestemmingsplan.

De aanvraag is voor een standplaats voor:
Locatie: Roemer Visscherplein 

(de plaats van de 
oliebollenkraam)

Periode:  tot 1 januari 2023, met 
uitzondering van de 
maanden december

Dagen/tijden:  donderdag van 10.00 tot 
18.30 uur en zaterdag van 
10.00 tot 18.30 uur

Dossiernummer:  265681

Het gaat om een standplaatsvergunning 
op grond van artikel 5:18 van de Algemene 
plaatselijke verordening 2017. Bij strijd met 
het geldende bestemmingsplan moet de 
standplaatsvergunning worden geweigerd. 
Omdat de standplaats in strijd is met het 
ter plaatse geldende bestemmingsplan 
‘Woonwijken Noordwest’, moet de aanvraag 
ook worden aangemerkt als een aanvraag 
omgevingsvergunning voor afwijken van het 
bestemmingsplan.

Omdat wij vanwege een administratieve 
fout niet binnen de wettelijke termijn 
hebben besloten, is nu van rechtswege een 
omgevingsvergunning voor afwijken van het 
bestemmingsplan verleend.
Omdat de omgevingsvergunning van 
rechtswege is verleend heeft geen 

belangenafweging plaatsgevonden. Als 
belanghebbenden in bezwaar gaan, zal alsnog 
een belangenafweging plaatsvinden.

De werking van de van rechtswege verleende 
omgevingsvergunning wordt opgeschort 
totdat de termijn voor het indienen van 
een bezwaarschrift is verstreken of, als 
bezwaar is gemaakt, op dit bezwaarschrift 
is beslist. De vergunninghouder kan de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
verzoeken de opschorting op te heffen.
De termijn voor het indienen van een 
bezwaarschrift is 6 weken. De termijn start met 
ingang van de dag na die waarop het besluit 
bekend is gemaakt.

Nu de omgevingsvergunning van 
rechtswege is verleend, hebben wij ook 

de standplaatsvergunning verleend. 
Met de van rechtswege verleende 
omgevingsvergunning voor afwijken van het 
bestemmingsplan, is de weigeringsgrond 
voor de standplaatsvergunning (strijd met het 
bestemmingsplan) komen te vervallen. De 
vergunning is op 14 maart 2018 verzonden. 
Belanghebbenden kunnen tegen deze 
vergunning bezwaar maken. De termijn voor 
het indienen van een bezwaarschrift is 
6 weken. De termijn start met ingang van de 
dag na die waarop het besluit is verzonden.

Contact
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen 
met de heer M. Jansen van de afdeling 
Bouw- en Woningtoezicht via (023) 5485752 
of per email: gemeente@heemstede.nl.




