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RCH springt in op schoolstaking
“Normaal op school maar
nu lekker de hele tijd voetballen”
Heemstede - BSO kunnen we 
nu een keer vertalen als ‘Bijzon-
dere Schoolse Opvang’ bij RCH. 
Woensdag 14 maart staakten de 
leerkrachten van de basisscho-
len en RCH sprong snel in op de-
ze ‘vrije’ schooldag. Tijdens de vo-
rige landelijke staking in decem-
ber organiseerde RCH een voet-
baldag, dus het draaiboek, incl. 
lunch, lag al klaar voor de staking 
van vorige week. 
Meer dan zestig kinderen, varië-
rend van vier tot 11 jaar, afkom-
stig van alle scholen, deden mee. 
Teams met namen als Barcelona, 

Juventus en Ajax streden met leu-
ke voetbalwedstrijden om de eer. 
Team Manchester United ging 
met alle lof aan de haal. Juliën 
Brunnekreeft, speler van het win-
nende team: ”Ik vond het een he-
le leuke ochtend. Normaal zou ik 
op school zitten, nu kon ik lekker 
de hele tijd voetballen. Van mij 
mag mijn juf nog wel een keer-
tje staken.” 

Wil je ook voetballen bij RCH? 
Stuur een mail naar:
jeugdcommissie@rch-voetbal.
com.Foto: RCH Jeugdcommissie

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

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

Proef afvalscheiding wijk Merlenhoven
blijft gemoederen bewoners bezighouden
Heemstede - Het zit allemaal 
complex in elkaar. Als gevolg van 
het klimaatakkoord, gesloten in 
Parijs, gaan landen afzonderlijk 
met milieuafspraken aan de slag. 
Nederland loopt graag voorop en 
wil dat ieder huishouden in 2020 
nog maar 100 kg restafval per jaar 
inlevert. In 2030 moet dat zelfs 
terug naar 30 kg. Dat kan alleen 
maar als de huishoudens al het 
afval strikt gaan scheiden. 

Heemstede blijft niet achter 
en kondigde in het najaar van 
2017 aan dat als proef het plas-
tic, drinkpakken en blikjes in de 
wijk Merlenhoven in een aparte 
container moeten. De commu-
nicatie over deze stap liet nog-
al te wensen over. Het overgro-
te deel van de bewoners voelt 
niets voor een extra container in 
de tuin. Daarbij wordt de groene 
en de grijze bak wat minder fre-
quent geleegd. Via een quiz test-
ten wijkbewoners, op een bijeen-
komst op 14 maart, hun afvalken-
nis. Wat bleek, niemand had alle 
vragen goed. Zo moet een pizza-
doos in de grijze bak net als een 
bus deodorant, kauwgom en een 
kapot glas. Zilverpapier hoort bij 
het plastic en koffiefilters in de 

groenbak. Voorwaar een aardige 
studie alvorens je foutloos weet 
hoe het moet. Buurtbewoonster 
mevrouw Zwarter had meege-
daan aan ‘100 dagen, 100 gezin-
nen, 100 kilo’. Zij adviseerde om 
alleen onverpakte etenswaar te 
kopen. Nu hoef je daar bij een su-
permarkt niet mee aan te komen 
en de speciaalzaken verdwijnen 
juist. Volgens een recent rapport 
van ABN AMRO verdwenen er in 
een paar jaar tijd 429 bakkers en 
301 groentezaken. Juist zij ver- 
kopen vooral onverpakte artike-
len. Het plastic, van welke soort 

dan ook, zorgt voor een groot 
volume aan afval. Veel plastic is 
niet opnieuw bruikbaar. Daar-
om wordt het na het inzamelen 
opnieuw gesorteerd. Waarom 
dan toch deze proef in Merlen-
hoven? 

Het gaat vooral om de bewust-
wording. Financieel maakt het 
weinig verschil. Drs. Ing. Paul de 
Bruin gaf vorige week uitleg over 
de voor en nadelen van scheiding 
door huishoudens of door een af-
valverwerker. De techniek gaat 
steeds verder zodat machines in 

‘Geen spectaculaire achtbanen met veel lawaai’
Raad van State spreekt zich uit over 
beperkingen Linnaeushof
Regio - Woensdag 14 maart heeft 
de Raad van State zich uitgespro-
ken in de zaak tussen Linnaeus-
hof en de gemeente Bloemendaal 
met betrekking tot de 10-jaarlijk-
se revisie van het bestemmings-
plan voor Linnaeushof. De ge-
meente heeft in 2016 een aantal 
beperkingen in de revisie opge-
nomen waar Linnaeushof het niet 
mee eens was. De Raad van Sta-
te heeft beslist dat de wijzigingen 
in het bestemmingsplan niet on-
redelijk zijn.

Gemeente Bloemendaal wil voor-
komen dat Linnaeushof zich zal 
ontwikkelen tot een volwaar-
dig attractiepark. Daarom zijn er 
in het nieuwe bestemmingsplan 
bepalingen toegevoegd die Lin-
naeushof extra beperkt in onder 
andere bouwhoogtes en met na-
me de hoeveelheid attracties die 
mag worden geplaatst in de toe-
komst.

Bij attracties denkt men al gauw 
aan spectaculaire achtbanen, die 
veel ruimte innemen, lawaai pro-
duceren en waarin bezoekers 
hard gillen en schreeuwen. Vol-
gens Cok Milatz, directeur van 

Linnaeushof, zijn er echter ook 
veel attracties op de markt die 
niet voor de overlast zorgen waar 
de gemeente bang voor is. 

Een voorbeeld hiervan is de Tof-
fe Toren, die sinds een aantal jaar 
in Linnaeushof staat. Officieel een 
attractie, maar in praktijk heel an-
ders dan een achtbaan. De to-
ren draait langzaam rond, maakt 
geen lawaai en bezoekers kun-
nen zichzelf omhoog hijsen om 
op negen meter hoogte van het 
uitzicht over de speeltuin genie-
ten. 

“Het is moeilijk te voorspellen 
welke attracties er in de toekomst 
worden ontwikkeld. Maar als er 
iets nieuws op de markt komt dat 
goed aansluit bij het huidige ka-
rakter van Linnaeushof willen wij 
de mogelijkheid hebben om dit 
aan ons speelaanbod toe te voe-
gen. In het gewijzigde bestem-
mingsplan worden onze moge-
lijkheden beperkt, maar gelukkig 
is er nog wel enige ruimte om ons 
speelaanbod te blijven vernieu-
wen.” Aldus Milatz.

Linnaeushof meldt dat zij de uit-

spraak van de Raad van State res-
pecteert. Belangrijkste is dat al-
le partijen het er over eens zijn 
dat Linnaeushof een speeltuin is 
en blijft waar actief vermaak cen-
traal staat. 

Op woensdag 28 maart opent 
Europa’s grootste speeltuin haar 
poorten weer voor een nieuw sei-
zoen.

De Toffe Toren in Linnaeushof

Stemmen voor 
een nieuwe 

gemeenteraad en 
referendum Wiv

Heemstede - Vandaag kan 
voor een nieuwe gemeen-
teraad worden gekozen. In 
heel Nederland kiezen in-
woners politieke kandidaten 
van hun voorkeur. Dat kon 
vanaf half acht vanmorgen 
tot aan negen uur vanavond. 

Ook in Heemstede stemt u 
voor de partij en kandidaat 
van uw keuze. In Heemste-
de gaat het om zes partijen: 
HBB, D66, VVD, CDA, PvdA 
en GroenLinks. Iedereen 
heeft de lijst met partijen en 
kandidaatsraadsleden thuis 
ontvangen. 

De stembureaus in de ge-
meente zijn: het Raad-
huis, gymzaal aan de Offen-
bachlaan, Nicolaas Beets-
school, Huize Bosbeek, Prin-
cehof, Amstellaan (een mo-
biel stembureau), De Eve-
naar, De Luifel, Bibliotheek 
(mobiel stembureau), Ken-
nemerduin, Crayenester-
school, Bosch en Hoven-
school, het station, Voor-
wegschool, Spaarne Gast-
huis en WIJ Heemstede Lie-
ven de Keylaan.
Voor informatie kunt u bij 
gemeente Heemstede te-
recht: Raadhuisplein 1, 
Heemstede.
Telefoon: 14023, WhatsApp: 
06-10987687, e-mail:
gemeente@heemstede.nl 
en de website:
www.heemstede.nl 

U kunt vandaag ook stem-
men voor het raadgevend 
referendum over de nieuwe 
Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten (Wiv).
Meer info daarover op de 
website van Rijksoverheid 
via:
https://www.referendum-
commissie.nl/referendum.

Op vrijdag 23 maart komen 
om 10.00 uur het Hoofd-
stembureau en vervolgens 
het Centraal Stembureau in 
een openbare zitting in het 
raadhuis bij elkaar om de uit-
slag van de gemeenteraads-
verkiezing officieel vast te 
stellen. 

staat zijn verschillende stoffen uit 
de afvalberg te halen en te herge-
bruiken. Gemeenten als Leiden, 
Volendam-Edam en Dordrecht 
komen terug op het idee om de 
burgers te laten scheiden. Zij la-
ten dit over aan de afvalverwer-
ker. Heemstede doet zowel aan 
thuisscheiding als aan naschei-
den in de fabriek. 

De Merlenhovenbewoners wil-
len dat het GFT vaker wordt op-
gehaald, zij willen in meerder-
heid geen extra bak en hebben 
er geen probleem mee het pas-
tic naar een container te bren-
gen. Voor ouderen is dat wat las-

tig, daar rekent men op hulp van 
de buren. Betalen per kilo afval 
willen de wijkbewoners al hele-
maal niet. Men wil meer onder-
grondse containers. Kleinere kli-
ko’s zou stimulerend werken om 
de hoeveelheid te verminderen. 
De industrie zou eenduidige plas-
ticverpakkingen moeten maken 
dat herbruikbaar is. Dat is moeilijk 
omdat niet één soort plastic voor 
alle artikelen geschikt is. Niet alle 
politieke partijen zijn overtuigd 
van de noodzaak van de proef. Na 
de verkiezingen krijgt Merlenho-
ven duidelijkheid.

Eric van Westerloo

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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A.s. zondag 25 maart
wordt de klok om  
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Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat
Toen en nu (59)
Van het pand Raadhuisstraat 31 
vinden we bij de bouwtekenin-
gen van de gemeente Heemste-
de in 1900 het eerste ontwerp. 
Daarna nog diverse verbouwin-
gen en uitbreidingen. Wel een 
bijzondere combinatie op Raad-
huisstraat 31. In veel advertenties 
wordt nr. 31 gebruikt door o.a. 
een smid, maar ook een fruithan-
del. We hebben echter de num-
mers: 31, 31a (woonhuis) en 31b. 

Op 5 juni 1926 een aankondiging 
in het Haarlems Dagblad dat Jac. 
Meijer het smidsvak overneemt 
van M. J. Oudejans, die dat vak 
al 38 jaar had uitgeoefend op nr. 
31. Lang heeft Oudejans niet van 
zijn pensioen kunnen genieten, 

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 25 maart, 10u.:
dr. Aad van Egmond.

Palmpasen m.m.v.
Lydia van der Veen. Kindercafé

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

Palmzondag  10.00 uur (25 maart).

www.parochiesklaverblad.nl

PKN Heemstede
Wilhelminaplein

Heemstede 

Zondag 25 maart, 10u.
Palmpasen

 Oude Kerk: ds. P.I.C. Terpstra
Crèche tot 4 jaar.

Kinderkring
(4 tot 12 jaar).

www.pknheemstede.nl

want wed. M. J. Oudejans woont 
op 1 januari 1930 op nr. 31a. In 
diezelfde periode zit B.M. van der 
Meer met Groenten- en fruithan-
del “Westlandia” op nr. 31. Eind ja-
ren 30/begin 40 lezen we de vol-
gende ondernemers op nr. 31: 
Radioman Theo van Amerongen, 
fruithandel A. G. Teeuwen, Teeu-
wen’s kolenhandel en kachel-
smid J.P. Meijer (31a). Van 1943 
is de toenfoto (fragment uit een 
foto van het NHA). Slager C. van 
der Schoot wordt in 1948 in het 
stratenboek van Heemstede ge-
noemd op 31a en in de jaren 50 
heeft Electrotechnisch Bureau F. 
Vosse zijn werkplaats op 31b.
Op 6 juni 1959 een klein bericht-
je in het Haarlems Dagblad, dat 
Raadhuisstraat 31, 31a en 31b ter 
veiling aangeboden zouden wor-
den, maar op 18 juni al zijn ver-

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede 

Zondag 25 maart 10u.
thema: Gods aanwezigheid

in het lijden
o.l.v. mevr. E. Stevelmans.

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout 

Zondag 25 maart, 10u. ds. N.G. 
Scholten, Palmpasen.

Welkom ook aan alle kinderen; 
in de Kinderkerk worden traditio-
nele Palmpaasstokken versierd.

 
www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek 

Zondag 25 maart
 

7e lijdenszondag
10u. Proponent A. Post uit Rijnsburg

 Na de dienst koffiedrinken in het 
Jagershuis.

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

kocht. Aan wie wordt niet ver-
meld. Fruithandel Teeuwen zit er 
dan nog. Vanaf de jaren 60 W.J.M. 
Teeuwen en in 1993 nog steeds. 
“Fruitverzending door het hele 
land”, vermeldt een advertentie. 
Al ruim 18 jaar zit versshop Hou-
weling op nr. 31, in maart 2010 
nog een opening van een geheel 
verbouwde winkel.

De nufoto van Harry Opheikens is 
van 19 maart 2018. Mocht u infor-
matie of beeldmateriaal over de 
Raadhuisstraat hebben dan kunt 
u terecht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder).

Bijdrage: Harry Opheikens

Historische in- en uitgangen westkant Herenweg:
Ipenrode

Heemstede - Deze keer de histo-
rische in- en uitgang van Heren-
weg-Ipenrode. De gronden van de 
naastgelegen buitenplaatsen Har-
tekamp en Boekerode samen met 
Ipenrode, behoorden gedurende 
het eind van de middeleeuwen toe 
aan de adellijke (Haarlemse) familie 
Van Berkerode. Ipenrode betekent letterlijk het rooien van iepen, 
wat voorafgaand aan de bouw in 1730 zou zijn gebeurd.
De ingangspoort met het smeedijzeren hek tussen hardstenen 
pijlers waarop vazen staan zijn 18 eeuws.
Aan de achterzijde van een der pijlers een juk voor een (niet 
meer aanwezige) bel.  Een waardige entree.
Het landgoed is particulier bezit.          

(Bronnen: Wikipedia en Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed)

Bijdrage: Marenka Groenhuijzen

Lokale coöperatie doet een bod op Pinksterkerk
Heemstede - Collectief een kerk 
opkopen om die vervolgens be-
schikbaar te stellen aan de Heem-
steedse samenleving. Dat is de 
wens van de lokale coöperatie 
HeemSteeds Duurzamer voor de 
Pinksterkerk, die te koop staat. 
Op woensdag 14 maart heeft de 
coöperatie dan ook een officieel 
bod gedaan richting het bestuur 
van de Pinksterkerk voor over-
name van het karakteristieke ge-
bouw. Binnenkort valt het besluit 
aan wie de kerk zal worden ge-
gund. 
 
Soms is herbestemming van een 
religieus gebouw, zoals de Pink-
sterkerk, nodig. Het kerkbestuur 
van de Protestantse Kerk heeft 

besloten om onder begeleiding 
van een extern bureau de kerk 
aan verschillende marktpartijen 
ter overname aan te bieden. 

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand
Huwelijk

16-03-2018 Sjoerd Mercera & Marije.J. van Pel
17-03-2018 Andreas M. Lehmann & Renske P.G. Faas
17-03-2018 Elkan M. van Dijk & Aranka L.G. Smit

Dick van Zadelhoff, bestuurslid 
van de coöperatie en directbe-
trokkene bij dit proces legt uit: 
“Belangrijk aspect bij onze aan-
bieding is dat de maatschappelij-
ke functie van het gebouw over-
eind blijft. Verschillende vereni-
gingen, zoals de orkesten, wil-
len graag in het gebouw blijven 
vanwege de beroemde akoestiek 
van de concertzaal. Ook hebben 
we al met ondernemers gespro-
ken die geen eigen winkelruim-
te hebben of wat dichter bij het 
centrum hun producten willen 
aanbieden.”

Verplicht onderdeel van de bie-
ding is een visie op het gebouw. 
In de visie van de coöperatie zijn 
verschillende bestaande en nieu-
we functies verwerkt, denk aan 
een ontmoetingsplek, repetitie-
ruimte, werkervaringsplek, local 
food market, flexwerken, cultu-
reel centrum en meer.

Dit heeft HeemSteeds Duurza-
mer samengevoegd tot de vi-
sie op de ‘nieuwe’ Pinksterkerk: @
sinksen. Van Zadelhoff: “Pinkste-
ren valt op de 50e dag na Pasen 
en wordt in het opvallende glas-
in-beton uitgebeeld in de gevel 
van de Pinksterkerk. ‘Sinksen’ is 
een Franse verbastering van het 
getal 50. Met de @ (ook wel ‘at’ of 
in het Nederlands ‘bij’) verbinden 
we de functie aan het gebouw: 
ontmoeten@sinksen, samenwer-
ken@sinksen, borrelen@sinksen, 
etc. Zo doen we eer aan de her-
komst van het gebouw en kijken 
we tegelijkertijd vooruit.”

Lezing én training:
Je klacht als kans
Regio - Huisarts Juriaan Gala-
vazi geeft donderdag 5 april in 
de Stadsschouwburg & Philhar-
monie Haarlem een lezing over 
de rol van gedachten en gevoe-
lens bij het ontstaan van fysieke 
klachten. Juriaan Galavazi (44) is 
arts en coach.
Jaren geleden heeft hij het roer 
in zijn praktijk volledig om-
gegooid na zelf een burn-
out meegemaakt te hebben. 
Hij heeft zelf aan den lijve ervaren 
dat symptoombestrijding mid-
dels bijvoorbeeld medicatie geen 
structurele oplossing biedt wan-
neer de werkelijke oorzaak van 
de klacht niet aangepakt wordt.

Wat heeft de klacht te vertellen? 
Bij het overgrote deel van de pa-
tiënten die aanklopt bij de huis-
arts met een klacht, ligt stress ten 
grondslag aan de ziekte. Stress of 
een hoofd vol gedachten kunnen 
ziekmakend zijn en manifeste-
ren zich uiteindelijk vaak in licha-
melijke klachten zoals hoofdpijn, 
blessures, vermoeidheid, slaap-
problemen of buikpijn. Vaak is de 
klacht slechts een symptoom van 
iets wat eronder ligt.

Het lijf als perfecte 
thermometer 
Juriaan Galavazi: “Je lijf is slimmer 
dan je hoofd. De richtingaanwij-
zer die precies vertelt welke kant 
je op wilt. Daar waar we met het 
hoofd geen “nee” zeggen, gaat 
ons lichaam het voor ons doen. Is 

er iets in jouw leven dat om aan-
dacht vraagt zodat je jouw kwali-
teit van leven kan gaan verbete-
ren?”
Gedurende de lezing én training 
leren de aanwezigen hoe ze hier 
zelf mee aan de slag kunnen gaan 
en daarmee hun leven een posi-
tieve wending kunnen geven. 

Kaarten zijn te koop via:
www.dokterjuriaan.nl.
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Feestelijke avond in de Overstap
met wethouder Kuipers en raadslid Brouwers
Heemstede - Het was een drukte 
van belang in de ontvangstruim-
te van de Overstap, woongroep 
van Philadelphia Zorg, maandag 
12 maart.

Binnen was iedereen klaar om 
een feestelijke avond te begin-
nen.  Geleid door de aankondi-
gingen van een van de Overstap-
pers was direct duidelijk wat er 
ging gebeuren, om te beginnen 
was er een hartelijk welkomst-
woord van locatiemanager Mar-
jan Munniksma.

De bewoners van de Overstap 
willen graag participeren in de 
buurt om hen heen en zo werd 
het idee voor vrijwilligerswerk 
in de buitenlucht, in dit geval de 
Belvedère op het Landgoed Ley-
duin, geboren.
Vijf bewoners van de Overstap 
zijn ‘boswerkers’ geworden en 
helpen onder leiding van vrijwilli-
ger Goos Brandsma en boswach-
ter Kees Perquin om het Land-
schap Noord-Holland mee om 
Leyduin voor wandelaars en an-
der publiek mooi en toegankelijk 
te houden.

Zo heeft het Landschap vijf vrij-
willigers erbij en kunnen de be-
woners van de Overstap een 
maatschappelijke bijdrage leve-
ren. Raadslid Joan Brouwers had 
maar een half woord nodig om 
wethouder Christa Kuipers mee 
te krijgen om de Overstappers 
toe te speken en toe te zien op 
de uitreiking en ondertekening 
van de certificaten geleid door 

boswachter Bob Perquin. Daar-
na wachten een kopje koffie met 
heerlijke traktatie en last but not 
least het gezamenlijk zingen van 
het Belvédère lied onder leiding 
van Ad Reuijl, dirigent en organist 
van de Petrakerk die een aan-
tal leden heeft woonachtig in de 
Overstap.
Het was een mooie avond waarbij 
iedereen meedeed.

Christa Kuipers, VVD raadslid Joan Brouwers, vrijwilliger van de 
Overstap, boswachter Kees Perquin.

De lente ingeluid met romantische 
Spaanse en Duitse klanken
Heemstede - Een romantisch be-
gin van de lente wordt het op 1 
april als het HPhO speelt in de 
Pinksterkerk Heemstede met het 
romantische programma ‘Prima-
vera romántica’.
Hoogtepunt van de middag is het 
wereldberoemde Concierto de 
Aranjuez met gitarist Sander van 
Willigenburg. Het concert begint 
om 15.00 uur.

Joaquín Rodrigo (1901-1999) 
componeerde het iconische Con-
cierto de Aranjuez in 1939 in Pa-
rijs. Het werk groeide uit tot “de 
Bijbel” voor de gitaar. De musicus 
én de luisteraar kunnen elke keer 
iets nieuws ontdekken. Het con-
trast tussen licht en donker staat 
symbool voor alles wat mensen 
doen – ook in muziek en beel-
dende kunst. Dat boeit. Rodrigo 
slingert ons heen en weer tussen 
vederlichte gevoelens en zwarte 
melancholie. Deze Spaanse com-
ponist maakte met dit stuk de gi-
taar in de klassieke muziek ‘con-
certwaardig’. De eerste uitvoering 
vond plaats en het was meteen 
een groot succes. Het Concier-
to is het eerste werk van Rodrigo 
dat hij schreef voor gitaar en or-
kest. Een dergelijke instrumenta-
tie was en is vrij ongebruikelijk: 
het komt maar zelden voor de gi-
taar als alleenstaand instrument 
de enorme kracht van een vol or-
kest uitdaagt. Toch wordt de gi-
taar nooit overspoeld door het 
orkest: de solo blijft de hele com-
positie door staan. Het bekendste 
deel uit de compositie is het Ada-
gio; de melodie wordt vaak ge-
bruikt in films, series en reclame-
filmpjes en wordt door veel men-
sen herkend.

Ook de derde symfonie van Ro-
bert Schumann, ‘de Rheinische’, 
zit vol contrasten, geïnspireerd 

op een reis die de componist 
maakte door het Rijnland. Schu-
mann was geïnspireerd door de 
meanderende Rijn in een zon-
overgoten landschap. Deze der-
de symfonie behoort  tot het bes-
te dat de Duitse Romantiek heeft 
voortgebracht. Bij uitstek mu-
ziek die je het gevoel geeft: eind 
goed, al goed.

Toen het programma voor dit 
concert gemaakt werd door diri-
gent Dick Verhoef, ruim een jaar 
geleden, kon niemand vermoe-
den dat Catalonië op dit moment 
zo in de actualiteit zou zijn. Het is 
wervelende muziek, net als de re-
cente nieuwsberichten over deze 
Spaanse provincie die zich wil af-
scheiden van Spanje.

Adres is Camplaan 18 te Heem-
stede. Kaarten: vanaf €15 via 
www.hpho.nl
Het Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest bestaat uit zo’n 50 gedre-
ven amateurmusici. Hun concer-
ten en projecten kenmerken zich 
door originaliteit, kwaliteit en 
veelzijdigheid.

Sander van Willigenburg, gitarist.

Tips en trucs van YouTube
“Leukste aan fotografie
zijn de reacties van mensen”
Heemstede - Amateurfoto-
graaf Erik Laan gaat op vrijdag 
30 maart een expositie inrichten 
bij het Raadhuis van Gemeente 
Heemstede. 
Laan begon in oktober 2016 met 
een compactcamera foto’s te ma-
ken van Heemstede en omge-
ving. Af en toe kon hij ook een 
spiegelreflexcamera lenen en op 
september 2017 gaf zijn zus haar 
oude spiegelreflexcamera.

Erik vertelt hoe zijn hobby zich 
ontwikkelde: “Mijn kennis over 
fotografie kwam voor het groot-
ste deel van YouTube. In het be-
gin wist ik letterlijk niets over 
techniek, compositie, soorten ca-
mera’s, lenzen en fotobewerking. 
Bijna iedere avond keek ik naar 
tips en trucs en dat doe ik nog 
steeds. Omdat ik in deze omge-
ving ben opgegroeid, kende ik 
al wat mooie locaties waar ik fo-
to’s kon nemen. Ook las ik lokale 

‘Heal’, film over holistisch kijken 
naar onze gezondheid en welzijn
Heemstede - De boeiende film 
‘Heal’ neemt de kijker mee op een 
wetenschappelijke en spiritue-
le reis waarbij hij ontdekt dat ge-
dachten, overtuigingen en emo-
ties een enorme invloed hebben 
op gezondheid en het vermogen 
om te genezen. Heal geeft nieu-
we inzichten over de wonder-
baarlijke aard van het menselijk 
lichaam en geeft aandacht aan 
de genezer in ons.

De boodschap van deze film is 
om op een holistische wijze naar 
gezondheid en welzijn te kijken. 
Door naar de mens in zijn totali-
teit te kijken is het mogelijk om 
de oorzaak van klachten aan te 
pakken in plaats van alleen de 
symptomen te bestrijden. De be-
doeling van deze film is om het 
bewustzijn te verhogen dat ons 
lichamen briljant is ontworpen 
om te helen en dat onze geest 
en ons hart een krachtige rol spe-
len in het vermogen van het li-
chaam om dit te doen. Met we-
tenschappelijk bewijs, inspireren-
de verhalen, spirituele inzichten 
en een vleugje humor hoopt pro-
ducer Kelly Noonan Gores niet al-
leen mensen te helpen die gene-
zing nodig hebben, maar ook om 
het huidige medische model te 
helpen verschuiven van één van 

symptoombeheersing en over-
leven, naar een model van echte 
welzijn en voorspoed.
Diverse experts werken mee aan 
de film. Onder meer dr. Deepak 
Chopra en dr. Michael Beckwith 
verkennen het snijvlak van we-
tenschap en spiritualiteit.

Op donderdag 29 maart wordt 
Heal getoond in De Luifel bij WIJ 
Heemstede, Herenweg 96, om 
20.00 uur. Entree: €10. Er is een 
nabespreking met holistisch huis-
arts Juriaan Galavazi, vroedvrouw 
van de ziel Arianne van Galen en 
osteopaat Gaby Sol.

(Donderdag 26 april is er een 
voorstelling onder voorbehoud, 
ook met aanvang 20.00 uur).

Reserveren en kaartverkoop: 
www.wijheemstede.nl  
of aan de kassa tel.: (023) 5483828.

Parkeergarage 
Havendreef in 
de maak
Heemstede - Al een paar weken 
is men druk doende een dam-
wand te slaan op de bouwlocatie 
van de Havendreef.
Wanneer dit klaar is zal een deel 
uitgegraven worden voor o.a. 
een parkeergarage. Verder is de 
grond bouwklaar gemaakt om 
weer te gaan heien.
De bouw aan de Zandvaart is 
straks eerst aan de beurt. Foto’s: Harry Opheikens

Verzoendag,
ook in 

Heemstede
Heemstede - Zaterdag 24 
maart is de Verzoendag 
2018. Dit betreft een al lan-
ger lopend landelijk initiatief 
waar voor het eerst iemand 
uit Heemstede aan mee-
doet, namelijk Caroline van 
Dijk, mediator. 
  
De verzoendag  is bedoeld 
om een beweging van ver-
geving op te zetten. Mensen 
lopen vaak lange tijd met 
een conflict rond zonder dat 
ze de ruimte ervaren om za-
ken uit te praten. Deze dag 
kan mensen over de drem-
pel helpen om toch een ge-
sprek aan te gaan. De oplos-
sing is er; soms is het ech-
ter ver zoeken. Een mediator 
kan daar bij helpen.
 
Wanneer mensen zich aan 
willen melden voor een (gra-
tis) gesprek thuis op of een 
nader te noemen locatie op 
zaterdag 24 maart dan kan 
dat via de link http://eepurl.
com/dioMbn. 

Meer informatie over de dag 
en het doel staat op:
www.ikstavoorverzoening.nl

Honger of trek? Wat doe je er aan?
Heemstede - Honger is het biologische signaal dat er behoefte 
aan eten is. Een mens kan tot 50 dagen zonder eten, maar geen 
3 dagen zonder te drinken.
Honger wordt onderscheiden van trek. Bij honger is er een acu-
te noodzaak om voedsel tot zich te nemen omdat er anders 
ernstige lichamelijke schade kan ontstaan.
Toch omschrijven mensen met overgewicht dat ze vaak en veel 
honger hebben.
Hoe kan dit? Heeft dit te maken met de voeding van nu? Is het 
psychische honger, leegte, verslaving?
 
Weer een afvalpoging mislukt
Als mensen honger ervaren dan is het moeilijk om een dieet vol 
te houden. Men heeft het idee dat er niets gegeten mag wor-
den en het denken aan eten wordt alleen maar erger. Hierdoor 
krijgt het niet-eten en dus ook honger een steeds grotere rol in 
het leven. Ook het gebruik van afslank-supplementen, pillen en 
poeders, maken het probleem van nooit verzadigd zijn en hon-
ger hebben alleen maar groter.
 
Wél succes
Een eetpatroon moet smakelijk, lekker een voedzaam zijn om 
succesvol te zijn en te blijven. Het is daarom belangrijk om het 
leefpatroon in kaart te brengen.
In het dagelijkse leven kunnen goede redenen slechte ge-
woontes overtroeven. Het bewust kijken naar eten en het be-
spreken hiervan leidt naar het verzadigende, gezonde en sma-
kelijke dieet van leren, bestuderen en integreren en is uiteinde-
lijk het succes van een gezond gewicht.
 
2 factoren voor een gezond gewicht 
Beweging. Doordat men zich verzadigd voelt en door het ge-
wichtsverlies krijgt men weer zin om meer te bewegen. De fy-
sieke conditie verbetert en hierdoor wordt het lichaam gezon-
der en neemt de kans op ziektes zoals diabetes, af.
Eten. Door voedzaam en smakelijk te eten neemt de drang om 
teveel te eten en ongezond te eten af. Het handhaven van een 
gezond gewicht wordt hierdoor gemakkelijker.
 
Voor meer informatie: www.lariva.nl of een afspraak:
LaRiva, Raadhuisstraat 27, Heemstede.

GEEN KRANT?
0251-674433

Knutselclub 
in teken van 
Pasen
Heemstede - Jongens en meisjes 
van de Knutselclub gaan woens-
dag 28 maart een paasei beplak-
ken met speciale klei. Je kunt die 
leuk als versiering op tafel zetten.

De knutselclub duurt van 13.30 
tot 15.00 uur bij WIJ in de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. Kosten: €5,- per keer en 
aanmelden via 023-5483828. 

kranten en keek ik op internet en 
Facebook, om te zien of er evene-
menten, open dagen of iets an-
ders interessants was. Ik legde 
contact met sportverenigingen 
e.d. en maakte foto’s van vecht-
sport, hardlopen en het interieur 
van winkels. Via Shutterstock e.d 
probeer ik geld te verdienen, om-
dat ik een professionele camera 
en lenzen wil kopen. Hiermee zal 
ik nog meer mogelijkheden heb-
ben om mooie foto’s te maken. 

Het leukste aan fotografie voor 
mij, zijn de reacties van mensen. 
Hoewel ik volgers heb op mijn 
Facebookpagina, vind ik direct 
contact nog het leukst. Van alle 
onderwerpen blijf ik mensen het 
interessants vinden omdat ze zo 
expressief zijn.”

De expositie duurt tot en met 31 
mei. Informatie op te vragen via: 
eriklaanphotos@gmail.com.
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Geen vluchtige blik, wel ontroering en van gedachten wisselen 
Kunstbeurs Heemstede met mooie verhalen

Heemstede – Rosita van Win-
gerden, voorzitter Kunstbeurs 
Heemstede, opende vrijdag de 
zesde kunstbeurs met een verkla-
ring dat de naam veranderd is in 
Kunstbeurs Heemstede, een he-
le klus maar dat is met vele ogen-
schijnlijk eenvoudige dingen zo. 
Zij stelde haar bestuur voor en 
dankte de externe ballotagecom-
missie die de kwaliteit bewaakt. 
Aty Boonstra, organisator van de 
Verzamelbeurs Keramiek, ver-
telde dat hun beurs nu deel uit-
maakt van de Kunstbeurs Heem-
stede, waar de kunstverzame-
laars hun keramiek uit de 20ste 
en 21ste eeuw laten zien, kopen, 
verkopen en ruilen. 

In gesprekken met de deelne-
mers blijkt dat zij allemaal over-
tuigd zijn dat er een speciaal ke-
ramiek–gen bestaat, want ieder-
een heeft wel een vader, moeder, 

oom, tante, of nee�e dat iets met 
keramiek te maken had of nog 
heeft. Ze hebben allemaal die 
mooie drang om over hun aarde-
werk, steengoed en porselein te 
vertellen. Mag ook best want er 
zitten juweeltjes tussen en nog-
al wat nostalgie uit die speciale 
stand met keramiek uit de jaren 
zeventig of later. Noor Camstar 
was aanwezig met een stand, 
waarin hij vragen over restaura-
tie beantwoordde en liet zien hoe 
dat in zijn werk gaat. Marina Ray-
makers, directeur van Kunstcen-
trum Haarlem, vond de beurs zo 
toegankelijk voor iedereen. Ze 
benadrukte dat je het hele ver-
haal moet kennen om te kunnen 
beoordelen. Dat gaat niet in de 
gemiddelde tijd die een voorbij-
ganger besteedt aan een kunst-
werk, zeven seconden zoals we-
tenschappers het ooit onder-
zochten. Een vluchtige blik, daar 
kan je niks mee. Gelukkig staat 
er op deze Kunstbeurs Heemste-
de in elke stand de maker van dat 
moois zelf klaar om dat specifie-
ke verhaal te vertellen en meestal 
is dat meer dan de moeite waard. 
Maar je moet er wel de tijd voor 
nemen. Een boodschap die de 
bezoekers, inclusief de nieuwe 
burgemeester Astrid Nienhuis, 
ter harte mochten nemen.

We stonden stil bij de Heem-

steedse kunstschilder, ooit initi-
atiefnemer van deze Kunstbeurs, 
Albert Röllich die helemaal weg  
is van het licht in Californië, hij 
slaagt er zelfs in om dit te van-
gen in zijn producties. Nog een 
Heemstedenaar - Henk Claire 
Loeffen - wist diverse jury’s te im-
poneren met zijn organische vor-
men die hij transparant schilder-
de. Jacintha Reijnders weet altijd 
te ontroeren met haar kleurkeuze 
in heel aparte abstracten die een 
zekere nostalgie kunnen opwek-
ken. Het ambachtelijke handwerk 
komt van Rosita van Wingerden 
met sierlijke sieraden en Kees Juf-
fermans die beelden maakt van 
wat de loodgieter niet meer no-
dig heeft, maar waar hij bij iedere 
voorbijganger een glimlach ziet 
komen en hij zijn verhaal kwijt 
kan. Zestig stands met hun ei-
gen verhalen die de kunstenaars 
kwijt konden aan de vele bezoe-
kers van deze zeer druk bezochte 
Kunstbeurs Heemstede.

Ton van den Brink

Burgemeester maakt kennis
met Heemsteedse Wereldwinkel
Heemstede - Op vrijdag 16 maart 
bracht burgemeester Nienhuis in 
het kader van haar ‘inburgering’ 
een bezoek aan Wereldwinkel 
Heemstede. Deze winkel draait 
al bijna 40 jaar uitsluitend op de 
actieve inzet van ruim 20 vrijwil-
ligers.
Na kennismaking met enkele vrij-
willigers en een korte uiteenzet-
ting over het ontstaan van de We-
reldwinkel in 1978 en de onder-
steunende rol van de gemeente 
Heemstede bij de aanschaffing 
van het winkelpand aan de Raad-
huisstraat 29, werd de winkel be-
keken. 
In een gezellig gesprek kwa-
men de verschillende aspecten 

van het vrijwilligerswerk zoals in-
koop, etaleren, verkoop en het ei-
gen winkelpand aan de orde. Tij-
dens de rondgang door de fair-
trade cadeauwinkel werden en-
kele producten van vrouwenpro-
jecten in Afrika, Azië en Midden-
Amerika nader toegelicht.
Dat de winkel voorziet aan de be-
hoefte van een cadeauwinkel en 
ook steeds meer jongere klanten 
trekt, kon de burgemeester ter 
plekke direct aanschouwen.

Wereldwinkel Heemstede is ge-
opend van dinsdag tot en met za-
terdag. Meer informatie vind je 
op facebook of:
www.wereldwinkelheemstede.nl.

Mooie flitsen en lekker koffie
Bij Heemels is het al voorjaar
Heemstede – Ze heeft een mo-
dezaak in Heemstede, heet Els 
en heeft engeltjes die haar as-
sisteren. U bent bij Heemels aan 
de Binnenweg, zij lieten zondag-
middag in de stralende zon hun 
voorjaarsmode zien. Wel weer 
gauw naar binnen, want die wind 
is nog koud hoor, maar engeltjes 
zijn winterhard!  

De mannequins toonden de voor-
jaarsmode in flitsen tussen de be-
zoekers en konden de details zo 
mooi en dichtbij laten zien. Dat 
werd op prijs gesteld door de vele 
dames die benieuwd waren naar 
de stoffen en kleuren die dit voor-
jaar zo belangrijk zijn. Els heeft 
een aantal mooie merken in huis 
waar je op kunt vertrouwen. Zo-
als de jurken van La Fee Marabou-
tee, die ze buiten de zaak in de 
kou showden. Stoer stonden ze in 
de felle zon alsof het hoog zomer 
was in de jurkjes van Franse crea-
tiviteit en Italiaans vakmanschap. 
Maar binnen stond de koffie klaar 
van Boonenzoonkoffie.nl die van-
uit een Piaggio Ape alle koffie-

soorten schenkt en er wat lek-
kers bij serveert. De mannequins 
hebben inmiddels de stoere en 
trendy broeken, ook spijker, ont-
dekt van de ervaren Deense ont-
werper Kim Hyldal. Die vallen al-
tijd in de smaak. Modehuis Mo-
nique van Heist laat je kiezen uit 
haar zogenaamde doorlopen-
de collectie van vooral basispa-
tronen. Een groot succes. Ze pro-
beert zo lang mogelijk met een 
patroon te doen en zoekt de ver-
nieuwing dus vooral in het stof-
gebruik. Leer, zachte zijde en wol. 
De speerpunten van Cambio zijn 
de ideale pasvormen, uitzonder-
lijke materialen en opvallende 
details. Met diverse elegante ma-
terialen komen vorm en functie 
direct samen. 

De kou buiten vergeet je snel, die 
al warm wordende zon nodigt uit 
om je garderobe nu aan te vullen 
en zondagmiddag gaven de vele 
bezoekers van Heemels vast een 
voorproe�e.

Ton van den Brink
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Zaterdag 24 maart Open Dag 
Tennisvereniging Merlenhove
Heemstede - Op zaterdag 24 
maart organiseert Tennisvereni-
ging Merlenhove een Open Dag 
voor tennissers die op zoek zijn 
naar een tennisvereniging. Vanaf 
13.30 uur is op het tennispark in 
het Groenendaalse bos gelegen-
heid kennis te maken met Ten-
nisvereniging Merlenhove. Er kan 
door belangstellenden gespeeld 
worden en ook het ballenkanon 
staat opgesteld om een balletje 
tegen te slaan. Het bestuur en 
de Commissie Nieuwe leden zijn 

aanwezig om de nieuwe leden in 
het clubhuis te ontvangen en het 
lidmaatschap van de vereniging 
nader toe te lichten.

Verder zullen tijdens de Open 
Dag de basisschoolleerlingen, 
die van de T-line trainers op hun 
school les hebben gehad, hun 
laatste les op echte gravelbanen 
krijgen.
Vanaf 16.30 uur is er een ope-
ningsreceptie voor leden, huur-
ders en belangstellenden.

Sporticoon Hans Winter overleden
Heemstede - Op zondag 11 maart is op 90-jarige leeftijd in zijn 
woonplaats Heemstede de oud-sportman Hans Winter over-
leden. Hans Winter was evenals zijn tweeling broer Hein een
regionaal sporticoon. Hans was een veelzijdig sportman. Behal-
ve cricketer bij Rood Wit en honkballer bij Kennemerland was hij 
een begenadigd voetballer. In de jaren 50 speelde hij samen met 
zijn broer in het eerste elftal bij de Koninklijke HFC. In 1954 na 
de invoering van het betaalde voetbal maakte hij de overstap 
naar Ajax waar hij onder andere met Rinus Michels en Eddie Pie-
ters Graafl and deel uitmaakte van de hoofdmacht van de Am-
sterdamse club. 

Na zijn actieve voetbalcarrière als speler bleef de sport lonken en 
werd Hans uiteindelijk grensrechter in het betaalde voetbal. Op 
latere leeftijd toen zijn loopbaan als grensrechter erop zat, be-
gon Hans zich te bekwamen in de tennissport. Ook in deze sport 
wist hij zich met zijn balgevoel te ontwikkelen tot een speler van 
formaat. Op hogere leeftijd werd hij samen met zijn tweeling-
broer Hein nog Nederlands dubbelkampioen bij de veteranen. 
Behalve op sportief gebied was Hans ook een maatschappelijk 
betrokken persoon. Zijn diverse bestuurlijke functies en samen 
met zijn vrouw Edu onvermoeibare inzet voor de medemens zijn 
daar het toonbare bewijs van. 

Met Hans Winter is een groot sportman en een bijzonder mens 
heen gegaan.
(Met dank aan Harm Sluman).

HBC-DSS: straffe wind spelbreker in belangrijk duel
Heemstede - HBC is de trotse 
koploper in de vierdeklasse bij 
de zondagamateurs. Op 18 maart 
namen zij het op tegen DSS uit 
Haarlem dat op plaats vier vijf 
punten minder had. Omdat me-
de titelkandidaat NFC een week 
eerder voor de eerste keer ver-
loor was het zaak voor HBC om 
geen punten meer te verspelen. 
Er speelde nog meer. DSS had ge-
noeg aan een gelijkspel om de 
tweede periode op hun naam 
te zetten. Voor HBC gold dat de 
tweede periodetitel een feit zou 
zijn bij een overwinning. Het 
voetbalgevecht ging dus ergens 
om. De twee teams legden een 
grote portie werklust aan de dag. 
Helaas maakte de straff e wind 
goede combinaties lastig. 

HBC mistte vier dragende spe-
lers. Ook bij DSS ontbraken een 
paar basisspelers. Met de storm in 
de rug leek het HBC fi guurlijk ook 
voor de wind te gaan. Na 30 se-
conden stond Robin van de Linde 
oog in oog met doelman Davy de 
Back van DSS. De niet te missen 
kans ging hoog over. Beide teams 
stoorden de opbouw van de te-
genstander waar het maar kon. 
Eric Liefting had nog een moge-
lijkheid maar ook hij zag zijn schot 
over het doel vliegen. Niel van 
Hooff  stoof regelmatig langs de 
zijlijn mee naar voren. Zijn voor-
zetten waren steeds een prooi 
voor de verdedigers. Met een 0-0 
ruststand zochten de ploegen 

de warme kleedkamer op. HBC 
ging met de tegenwind beter om 
dan DSS in de eerste helft. Regel-
matig verschenen de aanvallers 
voor het DSS doel. Liefting had 
pech dat een mooie kans door de 
doelman werd geblokt. Opnieuw 
was het Liefting die nu de aange-
ver was waardoor de ingevallen 
Bram Schoof eindelijk de bevrij-
dende 1-0 kon scoren. DSS moest 
komen en deed dat met overtui-
ging. Tot de 79eminuut hiel HBC 
eenvoudig stand. Een hoge bal, 
gedragen door de wind, timede 
Cas Draaisma verkeerd. Zijn kop-
bal ging de verkeerde kant op 
waarna doelman Verhage vergat 
in te grijpen. Stijn Heuvel kon zo 
voor de gelijkmaker zorgen 1-1. 

HBC probeerde het nog wel maar 
DSS was gevaarlijker in hun drang 
naar de volle winst. Job van der 
Dries kwam met zijn hoofd hard 
in aanraking met het hoofd van 
scheidsrechter Yücel. Deze laatste 
lag minuten lang op zijn buik op 
het veld. Gelukkig kon hij de 90 
minuten, na verzorging, volma-
ken. De eindstand was voor HBC 
een enorme domper, voor DSS 
een mooie opsteker. HBC kan zich 
nu helemaal richten op het kam-
pioenschap. Met zware wedstrij-
den voor de boeg is dat nog geen 
gelopen race. Zondag 25 maart 
speelt HBC opnieuw thuis en dan 
tegen MMO uit Hoogmade.

Eric van Westerloo

Tenniskids@school wordt vervolgd met 
‘Tennisfeest bij TV HBC’
Heemstede - De afgelopen twee 
weken is er op veel lagere scho-
len tennisles gegeven tijdens 
de gymlessen door leraren van 
TVHBC.
Als afsluiting van het project ten-
niskids@school wordt er zon-
dagochtend 25 maart door TV 
HBC een Tennisfeestje gehouden 
op de banen van TV HBC aan de 
Sportparklaan.
Tijdens deze activiteit kunnen de 
kinderen kijken of zij tennissen 
leuk vinden! 
Je bent welkom van 10.30 tot 
12.00 uur op het tennispark.
Iedereen kan meedoen.

‘Daar moet wat aan gebeuren!’
Burgemeester bekijkt gevaarlijke 
oversteek met direct-betrokkenen
Heemstede - Vorige week don-
derdag kreeg de Bosch en Hoven-
school bezoek van burgemeester 
Nienhuis. De school had haar uit-
genodigd om tijdens de ochtend-
spits aandacht te vragen voor de 
gevaarlijke oversteek op de He-
renweg en Adriaan Pauwlaan. 
Onlangs is een initiatief gestart 
door Inge Carton en dat wordt 
door meer dan 70 ouders van de 
verschillende scholen gesteund.
Na een warme ontvangst door de 
directeur van de Bosch en Hoven-
school werd onder genot van kof-
fi e en een goed gesprek met en-
kele betrokken ouders over deze 
oversteekplaats gesproken. Voor-
dat de schoolgaande ochtend-
spits begon, stonden alle geno-
digde bij de oversteek te kijken 
hoe het verkeer omging met de 
ontstane verkeerssituatie. Soms 
ontstond er hoff elijkheid vanuit 
de automobilisten naar de over-
stekende kinderen. Mogelijk was 
dat de invloed van een burge-
meester ter plaatse maar hoff e-
lijkheid mag er zeker in de och-
tendspits van schoolgaande kin-
deren vaker zijn bij deze over-
steek. 

Dagelijks maken namelijk ve-
le overstekende kinderen en ou-
ders van en naar de drie nabij ge-
legen basisscholen, één voortge-
zet onderwijsschool en de foren-
zen richting het NS-station ge-
bruik van deze oversteekplaats. 
De oversteekplaats wordt op dit 
moment door een grote groep 
ouders en als onveilig en onover-
zichtelijk ervaren. Dit komt ener-
zijds doordat er slechts voor één 
weghelft de oversteek is geregeld 
door middel van verkeerslich-
ten en voor de andere weghelft 
niets geregeld is: geen stoplicht, 
zebra, drempel of anderszins. Dit 
terwijl er zeker in de ochtendspits 
een continue stroom aan auto’s 
langs komt. Anderzijds wordt de 
oversteek onoverzichtelijk erva-
ren doordat voetgangers en fi et-
sers noodzakelijkerwijs door el-
kaar heen moeten oversteken en 
in het midden van de weg elkaar 
op een smaller wordend verkeer-
seiland moeten kruisen. Dit le-
vert met name tijdens de uren/tij-
den dat de kinderen van en naar 
school gaan ongewenste ver-
keerssituaties op. 

Voetgangers hebben geen alter-
natief om de Herenweg op een 
eenvoudige andere plaats over te 
steken vanuit de Bloemenbuurt.
De burgemeester kon de situa-
tie met eigen ogen bekijken en 
werd door de initiatiefneemster, 
directeur, betrokken verkeersdes-
kundige en verkeersouder van de 
school meegenomen in de idee-
en. De conclusie? De oversteek 
op de Herenweg kan veiliger ge-
maakt worden; dáár moet wat 
aan gebeuren!
 
In het hal� aarlijkse overleg dat de 
wethouder Verkeer Heleen Hooij 
heeft met de verkeersouders van 
alle basisscholen om de verkeers-

veiligheid rond basisscholen blij-
vend te verbeteren, is dit vorige 
week ook besproken. Het goede 
nieuws is dat de gemeente de si-
tuatie en het ontwerp van zes jaar 
geleden (plaatsing van stoplich-
ten en middeneiland) opnieuw 
wil bekijken.

Begin april komt de wethouder 
zelf langs en gaat zij samen met 
Inge, de verkeersouder, en een 
betrokken verkeersdeskundige 
van zowel het initiatief als de ge-
meente in gesprek over de idee-
en en maatregelen voor zowel de 
lange als de korte termijn die de 
initiatiefnemers al per brief heb-
ben voorgedragen. 

Vlnr: Paulien Jagt (verkeersouder), Pieter Gulickx (directeur), 
burgemeester Astrid Nienhuis (bm), Bas Vroon (verkeerskundige) en 
Inge Carton (initiatiefneemster).

Eindstand 
draaglijk
De KNVB had besloten voor 
de jongste jeugd het voet-
bal af te gelasten. Daar 
hoort de G1 van HBC niet 
bij, maar HBC had het niet 
erg gevonden als deze
wedstrijd ook afgelast zou 
zijn.

Natuurlijk zijn er betere om-
standigheden om te voet-
ballen dan met deze kou. 
De andere reden was de 
smalle selectie. Door maar 
liefst 3 vakantiegangers kon 
er nog maar net een team
geformeerd worden.
 
In de eerste helft tegen 
Schagen was dat tekort nog 
niet zo merkbaar. HBC had 
zelfs de beste mogelijkhe-
den om de score te openen. 
Helaas stond het vizier van 
Arjen niet op scherp.

Ook Gert-Jan was dicht-
bij, maar daar stond de 
paal een doelpunt in de 
weg. Schagen werd ster-
ker, en wat onzorgvuldig 
uitverdedigen leidde de 
eerste goal in. Vlak daarna 
maakte Schagen aan alle
illusies een einde met het 
tweede doelpunt. 
 
Na even lekker opwarmen 
in de kleedkamer begon de 
tweede helft. Eerst moest 
Denzel verzorgd worden 
langs de lijn en daarna was 
bij Gert-Jande energie op. 

De numerieke meerder-
heid gaf Schagen nog meer 
ruimte. Stoer verdedigen en 
goed keeperswerk van Se-
bastiaan hielden de eind-
stand met 3-0 draaglijk.
 
Een tekort aan spelers, een 
harde wind dwars over het 
veld, een ijzige kou. Kortom, 
het valt niet mee om voet-
baller te zijn...

Leo Holdorp

Ingezonden: Sport

Op Facebook voor uw
tips, foto’s en reacties.
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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)

VVD:
Eveline Stam, fractievoorzit-
ter VVD Heemstede: Wij zet-
ten ons in voor ‘Fantastisch 
wonen & leven in ons groe-
ne Heemstede’.
Dat kunnen we alleen waar-
maken samen met die partij-
en die bereid zijn daarin mee 
te gaan.
Immers: samen bereik je 
meer. Goed overleg en con-
tact met de kiezers is daarbij 
essentieel.
Soms moet je kleine stappen 
zetten maar de VVD houdt 
altijd het (eind)doel voor 
ogen. 

D66:
D66 doet geen beloftes 
maar vertelt welke zaken we 
belangrijk vinden.
Na de verkiezingen gaan we 
bekijken welke partijen sa-
men een akkoord schrijven 
voor de komende vier jaar. 
Daarin komen de dingen 
die echt gerealiseerd zullen 
worden.
Als wij tot die partijen be-
horen, gaan wij onze ui-
terste best doen om onze 
idealen in dat akkoord te 
krijgen.
Daarnaast zullen wij ons 
de komende vier jaar 
bij al onze beslissingen 
laten leiden door onze visie 
op duurzaamheid, betrok-
kenheid van de inwoners, 
leefbaarheid en samenwer-
king.

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)

VVD:
Joan Brouwers, raadslid VVD 
Heemstede: In Heemstede 
hebben wij een sterk Cen-
trum voor Jeugd en Gezin. 
Er worden geregeld thema-
avonden georganiseerd en 
er spreekuren waar kinderen 
en jongeren, ouders en ge-
zinnen terecht kunnen. Ook 
wordt nauw contact met de 
scholen onderhouden zodat 
Centrum en scholen elkaar 
versterken en bijtijds een 
hulptraject kunnen inzetten. 
Dat neemt niet weg dat er al-
tijd ruimte blijft voor verbe-
tering. Graag zou de VVD in 
overleg gaan met CJG, Loket 
en scholen om te horen hoe 
zijn tegen sociale makelaars 
aankijken. Als blijkt dat de-
ze behoefte er is, dan staat 
de VVD hier zeker voor open. 

D66:
D66 kan zich heel goed vin-
den in de gedachte dat voor-
komen beter is dan genezen. 
Door de schaalgrootte van 
Heemstede (die wij ook wil-
len behouden) is het goed 
mogelijk om maatwerk te 
leveren. In gesprekken met 
cliënten moet dus goed be-
sproken worden wat er no-
dig is voor mensen om pro-
blemen te voorkomen. Wij 
denken dat de taak van een 
sociaal makelaar in ons dorp 
heel goed door de wijk-
teams gedaan kan worden 
omdat deze teams over de 
kennis beschikken over cli-
enten en hun zorgbehoef-
ten. Wel denken wij dat het 
organiseren van spreekuren 
van het WMO-loket op loca-
tie, dus in de wijk, een goe-
de aanvulling zou kunnen 
zijn op de huidige dienstver-
lening.

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)

VVD:
Rozemarijn Baan, kandidaat-
raadslid VVD Heemstede: Als 
zangeres en muziekdocent, 
bezoek ik regelmatig con-
certen en voorstellingen in 
de buurt. Ook bij de Luifel of 
in de Oude Kerk. Als ik spon-
taan een avond vrij ben en er 
speelt iets leuks, spring ik op 
de fiets en koop een kaartje 
aan de deur, er is vaak nog 
wel plek. Afgelopen seizoen 
heb ik erg genoten van col-
lega Mylou Frencken. Lied-
jes zoals ik ze zelf ook graag 
zing, ontroerend en ko-
misch! 

D66:
Wij zijn blij met zo’n mooi 
aanbod van voorstellingen 
in Heemstede. Dat er veel 
bekende cabaretiers hun try-
out in de Luifel doen, vinden 
we ook bijzonder. “In mijn 
geheugen gegrift staat de 
avond met Bram Vermeulen, 
die kort daarna overleed. 
Wat een stem en wat een in-
timiteit in die kleine theater-
zaal,”  (aldus een van onze 
kandidaten). We zijn dan ook 
zeker van de partij zodra on-
ze agenda het toelaat. D66 
hecht zeer aan cultuur: we 
willen muzieklessen en cul-
tuureducatie op scholen be-
vorderen; ook willen we dat 
minima ondersteuning krij-
gen om muziek- en sportles-
sen voor hun kinderen te be-
talen.

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)

VVD:
Aik Kramer, kandidaat-raads-
lid VVD Heemstede: Het is 
noodzakelijk om in te zet-
ten op trouw bezoek van ou-
ders en hun kinderen aan 
het consultatiebureau. De-
ze bezoeken zijn heel nut-
tig omdat de eerste proble-
men daar naar voren kunnen 
komen. Vervolgens komt de 
gemeente in zicht omdat ‘ri-
sico’ peuters op kosten van 
de gemeente extra voor-
schoolse educatie kunnen 
ontvangen om taalachter-
standen tegen te gaan. In 
Heemstede wordt goed ge-
bruikt gemaakt van deze re-
geling en dat moeten we zo 
houden. Als er voor de voor-
schoolse educatie meer geld 
nodig is, dan zet de VVD hier 
graag op in.

D66:
Taalvaardigheid is inderdaad 
verschrikkelijk belangrijk, 
naast kennis en kunde van 
digitale middelen. Daarom 
zet D66 zich in voor taalles-
sen van statushouders van-
af het begin dat ze in Neder-
land zijn en computerlessen 
(ook voor telefoon en iPad) 
voor ouderen. Ook willen 
wij dat mensen die het niet 
kunnen betalen een bijdra-
ge krijgen voor een compu-
ter zodat zij zelf en hun kin-
deren niet achterop raken 
op dit vlak. Verder blijven wij 
de bibliotheek ondersteu-
nen en vragen wij van de bi-
bliotheek ook een actieve rol 
als het gaat om kinderen aan 
het lezen te krijgen. Nu de 
bieb een ontmoetingscen-
trum wordt, zien we dat he-
lemaal zitten.

(Helaas is vorige week bij 
het publiceren van het ant-
woord dat GroenLinks gaf op 
de vraag van mevrouw Acker 
van de Bibliotheek iets misge-
gaan. Hierbij het juiste ant-
woord op genoemde vraag.)
GroenLinks:
Beste Roxanne, Taal is inder-
daad de basis om mee te 
kunnen doen in de samenle-
ving. Het is mooi te zien hoe-
veel Heemstedenaren in-
middels actief zijn als taal-
coach en  nieuwkomers hel-
pen bij het leren van de Ne-
derlandse taal. Wij zouden 
graag zien dat er bij taalvaar-
digheid ook gekeken wordt 
naar inwoners die hier gebo-
ren zijn, maar de taal onvol-
doende machtig zijn. De di-
gitalisering van de samenle-
ving is een niet te stoppen 
trend en biedt veel kansen 
en mogelijkheden voor veel 
mensen. Naast digitaal com-
municeren vinden we per-
soonlijk contact minstens 
zo belangrijk. Dienstverle-
ning van de gemeente kan 
dus nooit uitsluitend digitaal 
zijn. Ook een bezoek of tele-
foontje blijft tot de mogelijk-
heden behoren.

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)

VVD:
Michel Radix, raadslid VVD 
Heemstede: Wat vervelend 
dat het u niet lukt om vanuit 
de IOAW-uitkering uw eigen 
bedrij�e op te zetten. Vanuit 
het liberale gedachtengoed 
van de VVD, zou het juist 
makkelijker moeten worden 
gemaakt om vanuit de uit-
kering los te komen, om als 
zelfstandig ondernemer te 
gaan ondernemen. Natuur-
lijk kennen wij niet uw spe-
cifieke situatie, maar heeft 
u het idee dat u niet de vol-
ledig medewerking van-
uit de gemeente krijgt of zit 
het hem in de wet-en regel-
geving? Wij als VVD-fractie 
gaan graag met u in gesprek 
als u daar voor open staat.

D66:
Wat een goed uitgangspunt, 
dat u uw eigen geld wilt ver-
dienen en uit uw uitkering 
wilt komen. De IOAW is een 
landelijke bijstandsuitke-
ring en er gelden bepaal-
de regels als je met behoud 
van uitkering een bedrijf wilt 
starten. Maar daarnaast is er 
gemeentelijk beleid. Of die 
regels goed zijn toegepast, 
kunnen wij zo niet inschat-
ten maar D66 vindt dat men-
sen in staat gesteld moeten 
worden om hun eigen leven 
ter hand te nemen. Regels 
zijn er om willekeur te voor-
komen maar als het mogelijk 
is, moet maatwerk worden 
toegepast en moeten men-
sen een steuntje kunnen krij-
gen om zelfstandig verder te 
gaan. 

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)

VVD:
Heleen Hooij, lijsttrekker 
VVD Heemstede: Stichting 
MEERGroen werkt samen 
met enthousiaste vrijwilli-
gers uit Heemstede en om-
geving. In Meermond gra-
ven zij onder andere woe-
kerende bramenstruiken uit 
en maken een houtwal voor 
het nestelen van de ijsvogel. 
In Groenendaal planten zij 
1000-en bollen in het najaar 
en bestrijden oprukkende 
esdoorns samen met onze 
bosmedewerkers. Af en toe 
doe ik ook mee. Onze vrijwil-
ligers verzetten veel werk en 
hun inzet wordt enorm ge-
waardeerd. VVD wil betrok-
ken inwoners steunen. Een 
financiële tegemoetkoming 
is denkbaar voor inzet van 
middelen (bijvoorbeeld: ge-
reedschap) om het vrijwilli-
gerswerk mogelijk te maken. 

D66:
D66 is blij met initiatieven op 
het gebied van burgerpar-
ticipatie en draagt Stichting 
Meergroen een warm hart 
toe. We zoeken naar een ba-
lans tussen vrijwilligerswerk 
(dat vrijwillig en dus zonder 
verplichting gedaan wordt) 
en het resultaat voor de ge-
meente.  Zowel de vrijwil-
ligers als de gemeente (en 
haar inwoners) zijn blij met 
het werk dat verricht wordt. 
Maar zodra de gemeente er-
gens voor betaalt, moet zij 
kunnen rekenen op een be-
paald afgesproken resultaat. 
D66 staat er zeker voor open 
om een gesprek te voeren 
met Meergroen om te bekij-
ken of een deel van het be-
heer dat normaliter betaald 
wordt verricht, als een con-
tract aan Meergroen gege-
ven kan worden.

Wij vroegen alle partijen om antwoorden te formuleren op gestelde vragen uit het publiek.
Vorige week kwamen HBB, GroenLinks, PvdA en CDA aan bod. Deze week de beurt aan VVD en D66.

PvdA Heemstede: “Houd Heemstede betaalbaar 
voor Heemsteedse huurders!”
Heemstede - Tijdens de bezoeken 
aan allerlei Heemsteedse wijken 
vroegen inwoners de PvdA de af-
gelopen jaren al herhaaldelijk om 
aandacht voor wonen. Een oproep 
aan de politiek om woningen, 
ook huurwoningen, in Heemste-

de energiezuinig te maken, maar 
ook betaalbaar te houden. Een be-
langrijk aandachtspunt voor de 
komende raadsperiode. Dat werd 
ook afgelopen zaterdag duidelijk. 
Het PvdA-campagneteam hoorde 
van inwoners dat ook in ons dorp 

verhuurders van sociale woningen 
de huren drastisch verhogen of 
woningen verkopen. Daarmee ko-
men die huizen buiten het bereik 
van veel Heemsteedse huurders. 
Voor de PvdA een erg ongewens-
te ontwikkeling.

Het PvdA-campagneteam, van links naar rechts: Jan Schonewille, Gilles 
Izeboud, Pieter van der Hoeven (kandidaat raadslid), Sjaak Struijf 
(lijsttrekker), Romée Pameijer (kandidaat raadslid) en Celmo Queta.

Winnaar kruiswoordpuzzel HBB
Heemstede - Bij de gemeente-
raadsverkiezingen zijn altijd win-
naars en verliezers. Tijdens het 
drukken van deze krant was de 
uitslag van de verkiezingen nog 
niet bekend, maar er was wel al 
een winnaar. De familie Verha-
gen kwam namelijk uit de bus als 
de winnaar van de verkiezings-
kruiswoordpuzzel van HBB in de 
Heemsteder!

Het antwoord op de puzzel: Ik 
stem op HBB. “Een kruiswoord-
raadsel met een knipoog”, glim-
lacht HBB lijsttrekker Annelies 
van der Have, die het prijzenpak-
ket kwam uitreiken aan de fami-
lie. Met Heemsteentjes van Van 
Dam, honing van Tummers, de 
Heemsteedse verjaardagskalen-
der van Coolen en tulpen van 
HBB was het een mooi Heem-
steeds pakket geworden, dat 
door dochter Eloïse in ontvangst 
werd genomen. Zij is zelf nog niet 
oud genoeg om officieel te stem-

men, maar op haar school Hage-
veld mogen de bovenbouw leer-
lingen deze week toch hun stem 
uitbrengen bij een speciaal stem-
bureau. Naar welke partij haar 
stem dan zal gaan, wist ze nog 
niet helemaal. Dat ze met de lijst-
trekker van de Heemsteedse lo-
kale partij meteen al een leuk 
gesprek had, zou natuurlijk een 
knoop kunnen doorhakken.

Van der Have: “Jongeren zijn voor 
onze partij heel belangrijk. Wij 
hebben niet voor niets in Heem-
stede het project Raadslid in de 
klas geïntroduceerd. Het is mooi 
dat College Hageveld haar leer-
lingen bewust maakt van het be-
lang van de lokale politiek.”

De verwachtingen van Van der 
Have voor de uitslag van de ver-
kiezingen zijn positief. “We heb-
ben met veel enthousiaste inwo-
ners gesproken en kijken terug 
op een leuke campagne!”

Klassieke 
muziek in de 
Doopsgezinde 
kerk
Heemstede - Op zondag 1 april, 
Eerste Paasdag, komt Trio-Bes-C 
spelen in de Doopsgezinde kerk 
te Heemstede aan de Postlaan 16. 
Het concert start om 15.30 uur.
 
Het trio bestaat uit Rolf van de 
Geest, (fagot) Karin Bettem (bes 
klarinet en alt klarinet) en Ben Ne-
derkoorn (bes klarinet).
Het bijzondere van dit trio is dat 
zij in de kerkzaal met een prachti-
ge akoestiek een concert ten ge-
hore brengen met daarbij een uit-
gebreide uitleg en achtergrond-
informatie over de te spelen stuk-
ken. Deze middag komen twee 
muzikale stromingen aan bod: als 
eerste de Weense school met de 
componisten Druschetzky, Mo-
zart en Haydn en als tweede stro-
ming 20ste eeuwse muziek van 
Rudolf Hess en Roger Topliff.

Het concert duurt tot ongeveer 
17.15 uur inclusief korte pauze.
Toegang is vrij, na afloop is er een 
collecte voor een vrijwillige bij-
drage.
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Hondenbezitters Noord-Holland opgelet
Regio - Binnenkort start het 
broedseizoen. Vogels, vogelnes-
ten, konijnen, hazen, reeën, das-
sen, vossen en ander wild moe-
ten beter beschermd worden te-
gen verstoring door loslopende 
honden. Daarom is er een voor-
lichtingscampagne gestart, waar-
in provincie Noord-Holland en 
Noord-Hollandse natuur- en re-
creatieorganisaties samenwer-
ken. De campagne moet honde-
neigenaren bewust maken van 
de ongewenste gevolgen van 
loslopende honden in de natuur, 
met name in het broedseizoen. 
Het broedseizoen start in maart.

Met meer voorlichting willen de 
partners hondenbezitters bewus-
ter maken van de ongewenste in-
vloed op de natuur, zoals de ver-
storing van dieren, zeker in de 
broedtijd. Op borden bij natuur-
gebieden en op websites van ter-
reinbeheerders staat wat de re-
gels precies zijn. Ook via social 
media, informatieborden op lo-
catie en bij bezoekerscentra wor-
den berichten geplaatst. De re-
gels voor toegang verschillen 

per natuurgebied. Daarom is het 
goed om altijd eerst de toegangs-
voorwaarden te lezen, voordat u 
een gebied betreedt. Recreanten 
die zich daar niet aan houden ris-
keren een boete.

Verstoren van dieren 
voorkomen
Om te voorkomen dat deze 
kwetsbare dieren verstoord wor-
den, moeten honden zijn aan-
gelijnd, zeker in het broedsei-
zoen. In Noord-Holland broeden 
veel beschermde vogelsoorten. 
Vooral vogels die hun nest op de 
grond hebben, maar ook reeën, 
konijnen, hazen en hagedissen 
worden gemakkelijk door loslo-
pende honden verstoord. Bij drei-
ging verlaten deze dieren hun 
jongen of het nest. Dan is het ri-
sico groot dat de jongen verhon-
geren of de eieren niet uitkomen. 
Ook bestaat de kans dat eieren of 
jongen worden opgegeten door 
roofdieren.
In sommige (losloop)gebieden 
hoeven honden niet aangelijnd 
te zijn. Maar ook daar geldt dat 
honden niet achter het wild aan 

Foto: Stefani Buijsman, Natuurmonumenten

mogen gaan. Belangrijk om te 
weten, want het jachtinstinct van 
honden is moeilijk in de hand te 
houden.

Samenwerking bij handhaving
Natuurmonumenten, Landschap 
Noord-Holland, Staatsbosbeheer, 
Goois Natuurreservaat, PWN Wa-
terleidingbedrijf Noord-Holland, 
Recreatie Noord-Holland en Re-
creatie Midden-Nederland heb-
ben afgesproken meer te gaan 
samenwerken op gebied van 
handhaving. De provincie Noord-
Holland ondersteunt hen daar-
bij in samenwerking met de Re-
gionale Uitvoeringsdienst Noord-
Holland Noord (RUD NHN).

De samenwerking is erop gericht 
om omwonenden, bezoekers en 
ondernemers in een recreatie-
gebied bewust te maken van de 
geldende regels. Zij kennen soms 
de regels niet en zijn zich niet be-
wust van de impact van hun ge-
drag. Met een gezamenlijke aan-
pak kunnen de organisaties hun 
capaciteit beter inzetten en een-
duidiger optreden.

Dissonantie in de psyche, Concert College
Regio  - Op woensdag 28 maart 
is er in de Antoniuskerk Aerden-
hout een avond met als thema 
‘dissonantie in de psyche’ waar-
in het gaat over muziek en het 
brein. De Antoniuskerk bevindt 
zich aan de Sparrenlaan 9; de aan-
vang is 20.00 uur.

De opening wordt verzorgd door 
Mariska Pool, directeur van de 
Stichting De Vrolijke Noot en Her 
Grimbergen, directeur van Drie-
kant Training en Advies en mode-

rator. Hoofdspreker van de avond 
is Dick Swaab.

Om 20.15 uur treedt Faye Bos (9 
jaar) op met haar harp en ver-
zorgt ‘de tune van Pipi Langkous. 
Dick Swaab geeft een toelichting 
over muziek, Mozart en het jon-
ge brein.
Hierna, om 20.30 uur, wordt deel 
2 uit het Fluit/Harpconcert KV 299 
gespeeld door Mariska Pool op 
harp en Erica de Ridder op fluit.
 Om 20.50 uur geeft Dick Swaab 

een inleiding over de dissonantie 
in de psyche van componist Ro-
bert Schumann in relatie tot zijn 
‘Der arme Peter’ voor zang en pi-
ano. Uitgevoerd door Marja Pool 
(zang) en Amir Pool op piano.

Na de pauze volgen nog twee op-
tredens waarin ook hersenziek-
ten aan bod komen, in relatie met 
muziek.
Omstreeks 22.15 uur volgt de af-
sluiting van de avond met aan-
sluitend een drankje.

Gratis compost voor moestuinen 
en volkstuincomplexen
Regio - De Dag van de Moes-
tuin is een vervolg op de Landelij-
ke Compostdag. Meerlanden or-
ganiseert deze dag voor de vier-
de keer op rij op Goede Vrijdag 
(vrijdag 30 maart) en bezorgt dan 
op aanvraag gratis compost, ge-
maakt van GFT, bij moestuinen en 
volkstuincomplexen in de buurt.
Vanwege de vele aanvragen van 
de eerdere jaren kunnen volks-
tuincomplexen en buurtmoestui-
nen uit de regio ook dit jaar gra-
tis MeerCompost laten bezorgen.
Een goed moment voor de tuin-
ders om aan het begin van de 
lente hun bodem nieuwe ener-
gie te geven met compost. De-
ze natuurlijke bodemverbete-
raar wordt in de Groene Energie-
fabriek van Meerlanden gemaakt 
van organisch keuken- en tuinaf-
val (GFT) dat ingezameld wordt 
bij huishoudens en bedrijven in 
de regio.

Aanvragen MeerCompost
Moestuinders die in aanmer-
king willen komen voor maxi-
maal 5 m3 MeerCompost kunnen 
een e-mail sturen naar moestui-
nendag@meerlanden.nl. In de e-
mail zetten ze de naam van het 
complex of buurtinitiatief, con-
tactpersoon, het bezorgadres en 
de gewenste hoeveelheid com-
post. Maximaal 20 initiatieven ko-
men in aanmerking voor de gratis 
MeerCompost, op volgorde van 
aanmelding.

Zelf groente verbouwen 
populair
Het idee voor deze actie ont-
sproot op de Landelijke Com-
postdag, waarop Meerlanden in 
vijftien gemeenten gratis meer 
dan 55.000 zakken MeerCom-
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post uitdeelt. Onder moestuin-
ders bleek ook vraag naar de na-
tuurlijke compost uit keuken- en 
tuinafval.

Lokale voedselketen sluiten
Door op de Dag van de Moestuin 
in de vraag naar compost te voor-
zien sluiten bewoners samen met 
gemeenten en Meerlanden de lo-
kale voedselketen; van organisch 
afval naar voedsel. Van GFT wordt 
compost gemaakt. Door dit toe te 
voegen aan de bodem stimuleert 
het de groei van groente en fruit 
op milieuvriendelijke manier. Na 
het oogsten – en natuurlijk het 
eten – van de gewassen kunnen 
de schillen, loof en klokhuizen in 
de GFT-afvalcontainer zodat er 
weer compost van gemaakt kan 
worden. Dit gebeurt in de Groene 
Energiefabriek van Meerlanden 
Haarlemmermeer door een com-
binatie van vergisting en com-
postering. Het eindproduct Meer-
Compost is een gecertificeerd 
product (Keurcompost), vrij van 
onkruidzaden en ziektekiemen.

Laat jij je nog 
inspireren door 

het paasverhaal?
Regio  – Is Pasen een ‘ver van 
mijn bed-show’ uit een grijs 
verleden? Wat heeft de ge-
wetenstrijd van de enkeling 
jou nog te zeggen? Durf jij 
het verschil te maken, ook 
al word je onder druk gezet?  
Bij de religieus-humanis-
ten van het Apostolisch Ge-
nootschap heeft de paas-
wijding een eigen gezicht. 
Gedurende een uur wordt 
het paasverhaal uit de bij-
bel naar hun eigen leven 
vertaald, afgewisseld met 
muziek en zang. Welkom 
op donderdag 29 maart 
aan de Laan van Berlijn 
254 in Haarlem-Schalkwijk, 
aanvang is 20.00 uur.  
Info op: www.apgen.nl.

Nieuwe ontwikkeling binnen de schaatssport
Interdisciplinaire wedstrijd ijsbaan Haarlem
Regio - Op zaterdag 24 maart 
organiseert de baancommissie 
Haarlem al weer de vijfde Haar-
lemse Combinatie.
De Haarlemse Combinatie is een 
interdisciplinaire meerkamp voor 
junioren-C meisjes en jongens 
waarin de deelnemers het tegen 
elkaar opnemen in de drie olym-
pische schaatsdisciplines:

•  Shorttrack – 500 meter
  - all in final -
•  Langebaan – 1000 meter
•  Mass Start – 12 ronden

Na de eerste twee afleverin-
gen op ijsbaan Haarlem, in 2014 
en 2015, is de derde wedstrijd 
in 2016 verreden op ijsbaan ‘de 
Westfries’ in Hoorn. Er werd de-
ze eerste drie keer bij de short-
track met een afval-systeem gere-
den en moesten de rijders 700m 
rijden als langebaanafstand. In 
2017 keerde de wedstrijd terug in 
Haarlem, is landelijke deelname 
mogelijk en sindsdien genoemd 
als  ‘Haarlemse Combinatie’. In dat 
jaar is ook de 1000m geïntrodu-
ceerd ten koste van de 700m om-
dat de 1000m een veel coulante-

re afstand is binnen de schaats-
sport. 

Zaterdag is er een kleine wijzi-
ging. Om de deelnemers zoveel 
mogelijk te laten rijden is beslo-
ten om de shorttrack middels het 
all-in-final systeem te laten rijden. 
Ze rijden dan allemaal evenveel 
races!

Door veel mensen wordt gespro-
ken over kruisbestuiving tus-
sen de disciplines, maar alleen 
in Haarlem komt het allemaal sa-
men.
Tijdens de wedstrijd wordt niet al-
leen een klassement per discipli-
ne opgemaakt, maar ook een to-
taal klassement over de drie disci-
plines. Per discipline is er natuur-
lijk een prijsuitreiking met me-
dailles voor de beste drie schaat-
sers. Bij de prijsuitreiking over het 
totaalklassement ontvangen de 
beste drie een beker.

Modernisering schaatssport
Rijders van eerdereversies van 
het toernooi toonden zich en-
thousiast over deze interdiscipli-
naire wedstrijd. Het is een nieuwe 

ontwikkeling binnen de schaats-
sport. Het is een vorm van ver-
nieuwing, modernisering van 
het schaatsen. In de schaats-
sport staan de verschillende dis-
ciplines vaak nog ver van elkaar. 
Het is laatste jaren steeds beter 
zichtbaar dat de verschillende 
schaatsdisciplines elkaar juist no-
dig hebben. Elkaar soms kunnen 
aanvullen.

Kijk als bijvoorbeeld naar short-
trackster Jorien ter Mors. Zij laat 
zien dat de technische voorde-
len van shorttracken meegeno-
men kunnen worden naar de lan-
gebaan.
Daarnaast heeft de schaatssport 
meer jeugd nodig, om mee te blij-
ven doen op hoog niveau. De or-
ganisatie van de Haarlemse Com-
binatie hoopt via deze wedstrijd 
de uitdaging aan te gaan om het 
schaatsen te vernieuwen, het 
schaatsniveau te verhogen en te 
verbreden.

De vijfde Haarlemse Combinatie 
wordt verreden op van 18.00 tot 
21.00 uur op IJsbaan Haarlem, IJs-
baanlaan 2, Haarlem.

Autisme in de 
schijnwerpers
Huis te Zaanen 
kleurt blauw
Regio  - Op maandag 2 april (2e
paasdag) kleurtHuis te Zaanen in 
Haarlem voor één avond blauw. 
Wereldwijd wordt op deze dag 
aandacht gevraagd voor autisme 
met de actie ‘Light it up blue’.
Het initiatief bestaat al jaren en 
meer dan 180 steden in 35 landen 
op zes continenten doen mee. 
Zo werden in het verleden het 
Empire State Building, het Syd-
ney Opera House en het Chris-
tusbeeld in Rio de Janeiro blauw 
aangelicht. In voorgaande jaren 
deed Nederland mee door onder 
andere de Amsterdamse Wester-
toren en Paleis Soestdijk blauw te 
verlichten. Ook dit jaar worden in 
Nederland meerdere gebouwen 
blauw verlicht, als sympathiebe-
tuiging aan mensen met autisme.
Het laatste nieuws vind je op: 
www.facebook.com/bluehaarlem.
Vanaf 19.15 uur zijn belangstel-
lenden welkom om Light it up 
blue bij te wonen. De toegang 
is vrij en aanmelden is wenselijk, 
het aantal plaatsen binnen is be-
perkt, mail naar:
bluehaarlem@gmail.com.
Huis te Zaanen vindt u in het 
Zaanenbos aan de Orionweg 1 te 
Haarlem.

Dubbelspelconcert met drie 
generaties Divertimento
Regio - Zondag 25 maart om 
15.00 uur vindt in de Groen-
marktkerk een dubbelspel-
concert plaats. De kerk vindt 
u aan de Nieuwe Groenmarkt 
14 te Haarlem.
Bijwonen van het concert kost 
€10,- en kaarten zijn verkrijg-
baar via:
www.stichtingdivertimento.
nl/tickets
 
Het Dubbelspelconcert ver-
bindt drie generaties in een 
samenwerking tussen de drie 
Divertimento-orkesten. Jong 
Divertimento (6-12 jaar) Di-
vertimento Jeugdstrijkor-
kest (11-18 jaar) en Strijkor-
kest Divertimento (volwas-
senen) spelen samen het Al-
legro voor 4 strijkkwartetten 
van van Bree en in het Diver-
timento voor twee strijkor-
kesten ‘das Echo’ van Haydn. 
Daarnaast laten de solisten uit 
Divertimento

Jeugdstrijkorkest zich weer 
van hun beste kant zien in de 
dubbelconcerten van Bach 
voor twee violen, van Vivaldi 
voor twee celli en de Sinfonia 
Concertante van Stamitz voor 
viool en altviool.

De 3 Divertimento-orkesten
Alle projecten van Diverti-
mento zijn gericht op samen-
spel zonder dirigent in volle-
dige gelijkwaardigheid. Naar 
elkaar luisteren en op elkaar 
reageren, elkaar aansturen 
zonder woorden zijn daarin 
de belangrijkste aandachts-
punten. Daarin wordt toege-
werkt naar een groter begrip 
van de muziek en de vaardig-
heid om gezamenlijk expres-
sief mooie kamermuziek ten 
gehore te brengen.
Jong Divertimento bestaat uit 
36 enthousiaste strijkers in de 
basisschoolleeftijd die met 
veel plezier tijdens wekelijkse 
repetities het samenspel on-
der de knie krijgen.

Divertimento Jeugdstrijkor-
kest bestaat uit circa 28 geta-
lenteerde strijkers in de mid-
delbare schoolleeftijd die tij-
dens intensieve projecten 
zich in de kamermuziek be-
kwamen. Strijkorkest Diverti-
mento voor volwassenen be-
staat uit 25 gemotiveerde 
amateurs die heel graag sa-
men mooie kamermuziek ma-
ken in kortlopende projecten.

Geraakt maar 
lichtgewond
Heemstede - Een bestuurster van 
een scooter is dinsdagochtend 
lichtgewond geraakt bij een ver-
keersongeval even na tienen op 
de Heemsteedse Dreef bij de Jo-
han Wagenaarlaan. Ze viel nadat 
ze werd geraakt door een auto. 
Beide bestuurders kwamen met 
de schrik vrij.

Foto: Michel van Bergen
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23 maart
Jazzlegende en slagwerker John 
Engels bij ‘Jazz in Haarlem’, Soci-
eteit Vereeniging, Zijlweg 1, te 
Haarlem. 20.15u. Entree: €15,- (le-
den Sociëteit Vereeniging: €7,50). 
Kaarten via:
www.jazzinhaarlem.nl.

30 maart
Band Sitting on a Duck in Proef-
lokaal de Groene Druif, Jan van 
Goyenstraat 33, Heemstede. 19-
22u.  Info: 023-5292008 en
Info@degroenedruif.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.

Open Dag Tennisvereniging Mer-
lenhove, tennispark Groenen-

▲

daalse bos. 13.30u. Receptie van-
af 16.30u.

7 april
Jazz in de Oude Kerk, Wilhelmina- 
plein Heemstede met o.a Eric 
Timmermans en Frits Landesber-
gen. Aanvang 20.15 uur, entree: 
€21. Kaarten:
www.podiaheemstede.nl, of de 
theaterlijn 023 5483838 of op de 
avond van het concert aan de 
zaal.

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).

Jeugd kan kennismaken met ten-
nis bij TV HBC, Sportparklaan 
Heemstede. 10.30-12u. Ieder wel-
kom.

1 april
Klassieke muziek van Trio-Bes-C 
in Doopsgezinde Kerk Heemste-
de, Postlaan 16. V.a. 15.30u. Toe-
gang vrij, wel collecte na afloop.

2 april
Paasconcert ‘Pergolesi Ensemble’ 
op Landgoed Groenendaal, v.a. 
16.15 uur 
Kaarten: €15. Reserveren entree 
en paasdiner: 023-5281555 of via 
info@landgoedgroenendaal.nl 
Website:
www.landgoedgroenendaal.nl

27 maart
Trefpunt-WIJ Heemstede lezing 
‘zeespiegelgeschiedenis’, De Lui-
fel, Herenweg 96 Heemstede. 
13.30u. Entree: €5. Reserveer via 
(023)5483828.

28 maart
Knutselclub voor jeugd bij WIJ 
Heemstede, Molenwerfslaan 11. 
13.30-15u. Ditmaal: paasei versie-
ren. Kosten: €5. Aanmelden: 023-
5483828.

Film My Cousin Rachel bij WIJ 
Heemstede, De Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. 20u. Entree: €7,-. 
Reserveren via:
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.

29 maart
Film ‘Heal’ bij WIJ Heemstede, He-
renweg 96 Heemstede. 20u. Over 
het genezend vermogen van ons 
lichaam. Entree: €10,-. Reserveren 
en kaartverkoop:
www.wijheemstede.nl  of aan de 
kassa tel.: (023) 5483828.

TENTOONSTELLINGEN

Ellen Kooij.

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

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.

Theeconcert op Palmzondag
met pianist Willem Brons
Heemstede - Zondag 25 maart 
is er in de Oude Kerk aan het Wil-
helminaplein te Heemstede een 
bijzonder mooi pianoconcert te 
beluisteren.

De bekende pianist Willem Brons 
speelt na een prelude en fuga van 
J.S. Bach de Via Crucis van Frans 
Liszt, in dit bijzondere werk wordt 
het verhaal van de kruisweg bijna 
tastbaar.
Afgesloten wordt met een pre-

lude, Choral et Fugue van Cesar 
Franck.
Willem Brons is een pianist die 
sinds zijn debuut in 1963 te be-
luisteren  is op vrijwel alle mu-
ziekpodia in de wereld, hij geeft 
Masterclasses in Amsterdam en is 
daar docent aan het conservato-
rium. Brons schrijft in muziektijd-
schriften, neemt plaats in jury’s 
van internationale concoursen en 
is officier in de orde van Oranje 
Nassau. Zijn 80e verjaardag viert 
hij met recitals in de Kleine Zaal 
van het Concertgebouw in Am-
sterdam.
Het concert begint om 15.00 uur. 
De toegang is in principe gratis 
maar na afloop is er een deurcol-
lecte.
Zo rond vier uur is er onder het 
genot van thee, koffie en gebak 
een gezellig samenzijn in de Pau-
wehof.

Meer info over de Via Crucis vindt 
u op www.willembrons.nl.

Jazz in Haarlem
John Engels 65 jaar in het vak
Regio - Sociëteit Vereeniging en 
de Haarlemse contrabassist/orga-
nisator Eric Timmermans hebben 
gezamenlijk het initiatief geno-
men om Haarlem weer op de Ne-
derlandse jazzkaart te zetten. Ko-
mende is het concert dat jazzle-
gende en slagwerker John Engels 
verzorgt, op vrijdag 23 maart. Het 
adres waar dit plaatsvindt is So-
ciëteit Vereeniging, Zijlweg 1, te 
Haarlem. De aanvang is 20.15 uur 
en de toegang bedraagt €15,- (le-
den Sociëteit Vereeniging: €7,50). 
Kaarten reserveren via www.jaz-
zinhaarlem.nl

John Engels is een Nederlandse 
jazzdrummer met een inmiddels 
legendarische status. Geboren in 
Groningen op 13 mei 1935 en in-
middels 65 jaar in het vak. Van-
wege dit jubileum is er een con-
certenreeks georganiseerd waar-
in John centraal staat. Ook Jazz in 

Haarlem doet hij aan.
Engels speelde onder meer met 
wereldsterren als Stan Getz, Clif-
ford Brown, Ben Webster en Chet 
Baker. Hij kreeg een Bird-Award 
op het NOrth Sea Jazz Festival in 
1985, de Boy Edgar Prijs in 1989) 
en kreeg zes Edisons voor zijn 
platen. Engels stamt uit een mu-
zikale familie: zijn vader was een 
professionele drummer. In navol-
ging van zijn vader ging Engels in 
1953 ook met drummen zijn geld 
verdienen. Engels speelde met 
talloze muzikanten over de ge-
hele wereld en speelt op zo’n 160 
platen mee. Als hoogtepunt in 
zijn carrière noemt Engels zelf de 
tournee die hij met trompettist 
Chet Baker door Japan maakte. 
Hier verschenen twee platen van, 
evenals een dvd. Van 1987 tot 
1993 en van 2000 tot 2002 kreeg 
hij elk jaar de Benelux Award voor 
de beste drummer.

Veel belangstelling voor bijeenkomst
‘Dementie en het zelfgewilde levenseinde’
Heemstede - Afgelopen don-
derdag 15 maart heeft Loft Uit-
vaartbegeleiding in samenwer-
king met de Nederlandse Vereni-
ging voor Vrijwillig Levenseinde 
(NVVE) de lezing ‘Dementie en 
het zelfgewilde levenseinde’ ge-
organiseerd. Dat dit onderwerp 
veel mensen aanspreekt was dui-
delijk, getuige de grote opkomst 
in de Luifel aan de Herenweg in 
Heemstede.

De informatieve avond werd ge-
start met een presentatie van Loft 
Uitvaartbegeleiding over het be-

lang van keuzes maken, het vast-
leggen daarvan en het bespreken 
met elkaar: “Wie spreekt er voor 
jou als je dat zelf niet meer kunt?”

Vervolgens nam Jannie Willem-
sen van de NVVE de belangstel-
lenden mee in de vaak nog on-
bekende wereld van dementie 
en euthanasie. Onderwerpen die 
besproken werden: ‘Wat is het 
belang van een wilsverklaring, 
wat als je huisarts geen euthana-
sie wil geven en wat mag tegen-
woordig wel en wat mag niet?’ Er 
werd een helder beeld geschetst 

van de ontwikkeling en de re-
levante faseringen van demen-
tie werden getoond. Ook kregen 
de belangstellenden talloze tips 
en adviezen om rekening mee te 
houden.

In de loop van de avond werd 
duidelijk dat het centrale thema 
(lees, advies) is: áls de diagnose 
dementie is gesteld, wacht dan 
niet te lang met het maken van 
een wilsbeschikking, ga in ge-
sprek met de arts(en) en uw naas-
ten en regel een volgemachtigde.
Ontroerend en zeker ook met eni-
ge emotie werd deze zeer infor-
matieve avond afgesloten met 
het toepasselijke nummer ‘Laat-
ste wens’ van Paul van Vliet.

“Betrek uw naasten (kinderen, 
vrienden, familie) tijdig...”, was 
het welgemeende devies. Loft 
Uitvaartbegeleiding kan u daar-
bij helpen. Om u, samen met uw 
naasten, te helpen de juiste weg 
te bewandelen. U te helpen de 
juiste instanties te vinden voor 
dit moeilijke onderwerp. Loft Uit-
vaartbegeleiding is onlangs, als 
eerste in Kennemerland, gecerti-
ficeerd als dementievriendelijke 
uitvaartonderneming. U kunt bel-
len: 06-20380224 of een bericht 
sturen naar:
info@loftuitvaartbegeleiding.nl.

Eric Timmermans met Lex Jasper, Frits 
Landesbergen & Greetje Kauffeld in Oude Kerk
Heemstede - Speciaal voor de 
Oude Kerk heeft Eric Timmer-
mans op zaterdag 7 april een jazz-
concert samengesteld. Hij neemt 
pianist Lex Jaspers en drummer 
Frits Landesbergen mee. Nie-
mand minder dan Greetje Kauf-
feld is gastsolist.

In 1957 startte Greetje Kauffeld 
haar zangcarrière als soliste bij 
The Skymasters. Al snel werd ze 
internationaal bekend. Ze werk-
te samen met grootheden als o.a. 
Joey Bischop, Herb Ellis en Ray 
Brown. In 2014 ontving ze de Edi-
son Jazz Oeuvreprijs Nationaal.
Lex Jasper was jarenlang vaste pi-
anist bij diverse grote orkesten. 
Hij begeleidde veel internationa-
le jazzsolisten in het programma 
TROS Sesjun. Na het overlijden 
van Pim Jacobs vroeg zangeres 
Rita Reys hem haar vaste pianist 
te worden. Na een lange perio-
de van revalideren na een ernstig 

auto- ongeluk heeft Lex Jasper 
in 2016 zijn comeback gemaakt. 
Qua timing en techniek heeft Lex 
niets aan muzikale kracht verlo-
ren.
Frits Landesbergen is een slag-
werker en vibrafonist met een in-
drukwekkende internationale re-
putatie. In 1985 won hij in het 
Concertgebouw van Amsterdam 
de Pall Mall Award en voor de Eu-
ropese concerten is hij de vas-
te slagwerker van pianist Monty 
Alexander. 
Het optreden 7 april begint om 
20.15 uur. Toegang: €21. Kaarten 
via: www.podiaheemstede.nl , of 
de theaterlijn 023 5483838 of op 
de avond van het concert aan de 
zaal.

Eric Timmermans (foto: Johan van 
Eycken).

Greetje Kauffeld (foto: Jurjen 
Donkers).

‘Amersfoort aan zee’
Lezing in de Luifel over de 
zeespiegelgeschiedenis
Heemstede - Wie zich zorgen 
maakt over een stijgende zee-
spiegel vergeet dat de mens-
heid zoiets al eerder heeft mee-
gemaakt. Zo’n 120.000 jaar gele-
den stond de zeespiegel zes me-
ter hoger dan nu, en lag Amers-
foort aan zee. Onze voorouders 
hebben hun dieet en grondstof-
fenvoorziening aangepast aan de 
zeespiegelveranderingen. In het 
koudste deel van de laatste ijs-
tijd, 20.000 jaar geleden, stond de 
zeespiegel juist 120 meter lager, 
en lag de Noordzee droog. 
De laatste 6.000 jaar is onze zee-
spiegel redelijk stabiel, en we-

reldwijde peilschaalmetingen 
van de laatste eeuw laten nog 
geen versnelling zien tengevolge 
van de uitstoot van broeikasgas-
sen. Wie inziet hoe inventief onze 
voorouders zich met weinig mid-
delen aan zeespiegelveranderin-
gen aanpasten, hoeft niet bang 
te zijn dat wij dat in de toekomst 
niet ook zelf zouden kunnen.
Trefpunt-WIJ Heemstede organi-
seren hier een lezing over in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede 
op dinsdag 27 maart om 13.30 
uur. Entree: €5,-. 
Reserveer een plaats via 
(023)5483828.

Film: My cousin Rachel (2017)
Heemstede - Woensdag 28 
maart draait bij WIJ Heemstede 
de film ‘My cousin Rachel’ (2017).

Een jonge Engelsman genaamd 
Philip de Cornish erft het land-
goed van zijn voogd. Al snel 
wordt Philip verliefd op zijn ver-
leidelijke nichtje Rachel.

Zijn gevoelens worden echter 

complex als er bewijs naar boven 
komt dat suggereert dat Rachel 
Philip’s voogd heeft vermoord en 
ze alleen belangstelling in Philip 
heeft om de erfenis te stelen.

Herenweg 96, Heemstede om 
20.00 uur, de entree is €7,-. Reser-
veren kan via:
www.wijheemstede.nl of
 (023)5483828. 
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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

Vergaderingen 
gemeenteraad 
27 en 29 maart

In deze uitgave:
- Besluit wijziging 
 bebouwde komgrens 
 Cruquiusweg (N201)
- Omgevings-
 vergunningen

Bewoners uit de wijk Merlenhoven waren 
uitgenodigd om mee te praten over 
afvalinzameling. Waarom willen we steeds 
minder afval? En wat is het nut van afval 
scheiden? 

Inwoners Merlenhoven praatten mee over 
‘Steeds minder afval’

De Stichting Nationale Feestdagen Heemstede 
heeft op alle basisscholen in Heemstede 
bonnen uitgedeeld voor kramen tijdens de 
vrijmarkt op Koningsdag. Eén bon geeft recht 
op een halve kraam. De kinderen kunnen 
deze bon op 3 en 4 april omwisselen voor 
een genummerd bewijs. De verkoop van 
niet-afgehaalde of door scholen ingeleverde 
kraambonnen is op vrijdag 6 april. 

Voorverkoop/omwisselen bon 
(raadhuis Heemstede)
- Dinsdag 3 april 2018 tussen 08.30-11.00 uur 
- Woensdag 4 april 2018 tussen 12.00-15.00 uur

Verkoop restant bonnen 
(raadhuis Heemstede)
- Vrijdag 6 april 2018 vanaf 08.30 uur (op=op!) 

Kosten 
€11,00 voor een halve kraam 
(graag contant betalen).

(Voor)verkoop kaartjes kramen 
vrijmarkt Koningsdag 2018

Inloopochtend burgemeester Astrid Nienhuis
Wilt u van gedachten wisselen met de 
burgemeester over de gemeente of 
ontwikkelingen in Heemstede? 
Op vrijdag 6 april 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. Neem 
voor meer informatie of vragen contact op 
met het secretariaat van het college via (023) 
548 58 51.

CJG organiseert workshop ’Tieners laten meewerken’
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
organiseert op dinsdag 17 april van 19.30 
(inloop vanaf 19.15 uur) tot 21.30 uur de 
workshop ‘Tieners laten meewerken’ in het 
gemeentehuis van Heemstede. Deze gratis 
bijeenkomst is voor ouders van kinderen 
in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. In deze 
workshop wordt aandacht besteed aan enkele 
oorzaken van het niet willen meewerken van 
tieners. Waar loopt u precies tegenaan bij 

het gedrag van uw kind en welke positieve 
opvoedvaardigheden kunt u hierbij gebruiken? 
Wat zijn de valkuilen en hoe kunt u uw kind 
stimuleren om mee te werken? Kijk voor 
uitgebreide informatie en aanmelding op 
www.cjgheemstede.nl .

Op de ijskoude zaterdag 17 maart deelde 
wethouder Sebastiaan Nieuwland, samen 
met Angeline Kierkels, algemeen directeur 
Meerlanden, zakken compost uit op de 
milieustraat in Heemstede. 
Traditiegetrouw worden inwoners op 
Nationale Compostdag bedankt voor 
het scheiden van hun organisch afval. 
De uitgedeelde compost is gemaakt van 
1.250.000 kilo ingezameld GFT uit de regio.

Compostdag
Op tweede 

paasdag 
maandag 2 april 

is het 
gemeentehuis 

gesloten

In groepen werden ideeën uitgewisseld en 
gediscussieerd. Alle informatie is opgehaald 
en verwerkt. Een volgende bijeenkomst vindt 
plaats in mei/juni.

Het landelijke doel is om in 2020 nog 
maar 100 kg restafval per inwoner per jaar 
te produceren. We scheiden dan 75% van 
ons afval. Tijdens 2 bijeenkomsten stond de 
uitdaging, hoe we tot dit doel komen, centraal. 
De aftrap was een quiz; inwoners konden hun 
kennis over afvalscheiding testen. Ook het nut 
van het scheiden van plastic kwam aan de 
orde. 

Een afvalvrije toekomst bereiken we met 
elkaar. En in de wijk Merlenhoven maken 
we daarmee een start. Dit jaar zou een 
andere manier van afvalinzameling in 
deze wijk starten. Een proef met een derde 
rolemmer is niet doorgegaan nadat inwoners 
een wijkpetitie hadden gehouden. 
Iedereen uit de wijk werd daarna uitgenodigd 
om na te denken over de toekomst van 
afvalinzameling en het scheiden van 
(verschillende soorten) afval in Heemstede. 
Er zijn verschillende manieren en wensen 
rondom afvalinzameling. De bijeenkomsten 
waren een eerste stap om met elkaar te kijken 
hoe we tot de beste manier kunnen komen. 



Theaterproject in Haarlem
Op zoek naar verhalen over de Tweede Wereldoorlog
Regio - Voor een nieuw theater-
project zijn Theater na de Dam 
en De Haarlemse Balletschool op 
zoek naar verhalen van mensen 
die de Tweede Wereldoorlog als 
kind in Haarlem hebben meege-
maakt en hierover in gesprek wil-
len gaan met jongeren.
 
De initiatiefnemers zoeken verha-
len over hoe het was om in Haar-
lem te leven ten tijde van de oor-
log.

Ook verhalen die verband hou-
den met verzet, het thema van 
Nationaal Comité 4 en 5 mei, zijn 

welkom. Of misschien heeft u nog 
brieven, foto’s of andere beelden? 
 
Op basis van deze verhalen en 
ander materiaal wordt een thea-
ter- en dansvoorstelling gemaakt 
die op 4 mei direct na de her-
denking uitgevoerd zal worden 
op het terrein van Stadstrand de 
Oerkap.

Deze voorstelling wordt gemaakt 
in het kader van Theater na de 
Dam, de theatermanifestatie 
waarbij makers en artiesten zich 
inzetten om 4 en 5 mei een extra 
betekenis te geven.

 Op zondag 8 april om 13.00 uur is 
er een speciale vertelbijeenkomst 
waar u met jongeren, die de voor-
stelling gaan spelen, in gesprek 
kunt gaan.

Deze gesprekken vinden plaats 
bij Stadstrand de Oerkap, Har-
menjansweg 95, Haarlem. 
 
Wilt u uw verhaal delen op deze 
middag of wilt u meer informa-
tie?

Neem dan contact op met Linda 
Bosch 06-2255 6755 of via Linda-
bosch89@gmail.com.

Jury buigt zich over deelname
Expositie Modeltekenen in de Waag
Regio - De Haarlemse kunste-
naarsvereniging KZOD (Kunst 
Zij Ons Doel) biedt al bijna 200 
jaar gelegenheid tot tekenen 
naar levend model. De twee-
de etage van het monumentale 
pand De Waag aan het Spaarne 
in Haarlem is daartoe ingericht 
als tekenzaal. 
De komende drie weken expo-
seren 23 tekenaars werk dat ge-
durende het afgelopen jaar is 
gemaakt. Bezoekers kunnen tij-
dens de gehele expositieperio-
de hun waardering uiten door 

een stem uit te brengen op het 
volgens hen mooiste, opval-
lendste of origineelste werk.
Op maandag 2 april (2e Paas-
dag) vindt een feestelijke �nis-
sage plaats. Er worden die mid-
dag om 16.00 uur twee prijzen 
uitgereikt. De Publieksprijs aan 
de beeldend kunstenaar met 
de meeste stemmen van de be-
zoekers aan de Waag geduren-
de de drie voorgaande weken 
en de z.g. Vakprijs aan de beel-
dend kunstenaar met de beste 
beoordeling door een jury van 

vakkun-
dige – 
landelijk 
bekende 
– teke-
naars. 
De teke-
n i n g e n 
zijn te bezichtigen vanaf don-
derdag 15 maart tot en met 
maandag 2 april (2e Paasdag) in 
de Waag (Spaarne 30).
Openingstijden donderdag t/m 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Zie verder www.kzod.nl.

Ellen Kooij.

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’.

Vergaderingen 
gemeenteraad 
27 en 29 maart
De gemeenteraad van Heemstede houdt 
openbare raadsvergaderingen op 27 en 
29 maart 2018 om 20.00 uur in de Burgerzaal 
van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn.

Agenda 27 maart:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 27 maart 2018
- Vragenuur

Overige punten:
- Bekrachtigen geheimhouding (Eneco)
- Oordeel van de gemeenteraad over de 

rechtmatigheid van de verkiezingen
- Onderzoek van de geloofsbrieven van de 

gekozenen op 21 maart 2018
- Lijst van ingekomen stukken
- Wat verder ter tafel komt

Agenda 29 maart:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 29 maart 2018
- Vragenuur

Overige punten:
- Afscheid van vertrekkende raadsleden
- Beëdiging van de raadsleden die op 

21 maart 2018 zijn gekozen in de 
gemeenteraad

- Benoemingen in commissies
- Wat verder ter tafel komt

Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit. Alle stukken 
liggen ook ter inzage in de publiekshal van het 
raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per e-mail 
raadsgriffier@heemstede.nl

Verwijdering �etswrakken verschillende locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Willem Klooslaan, ter hoogte van bushalte 

Koediefslaan: een blauwe herenfiets, merk 
Rental

- Zandvoortselaan, ter hoogte van 8c: een 
groen/witte damesfiets, merk Union

- Zandvoortselaan, ter hoogte van 67: een 
blauwe damesfiets, merk Gazelle en een 
bruine herenfiets, merk Batavus

- Zandvoortselaan, ter hoogte van 73: een 
zwarte damesfiets, merk President

- Zandvoortselaan, ter hoogte van 99: een 
zwarte herenfiets, merk Trek

- Laan van Bloemenhove, ter hoogte van Toko 
Vonn: een rode kinderfiets, merk Flamingo, 
een blauwe damesfiets, merk Batavus

- Erasmuslaan, hoek Spinozalaan: een blauwe 
damesfiets, merk Gazelle, een zwarte 
damesfiets, merk Edwards

- Te Winkelhof, ter hoogte van 52: een zwarte 
herenfiets, merk Union, een grijze herenfiets, 
merk Batavus, een merkloze zwarte 
herenfiets en een paarse damesfiets, merk 
Compact

- Te Winkelhof, ter hoogte van 30: een 
merkloze witte damesfiets en een merkloze 
zwarte herenfiets

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
verboden is een voertuig, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in 
een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert 
op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en 
met 28 maart 2018 de gelegenheid hun fiets 
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen 
dat de fiets weer in rijtechnische staat verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fiets in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd 
en voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen.
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fiets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten bij de milieustraat van Meerlanden, 
Cruquiusweg 47 te Heemstede 
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

De gemeenteraad heeft op 22 februari 
2018 besloten de bebouwde komgrens op 
de Cruquiusweg (N201) op basis van de 
Wegenverkeerswet 192 meter in zuidoostelijke 
richting te verplaatsen. De volledige tekst 

van het besluit wordt gepubliceerd in de 
Staatscourant en ligt ook vanaf 21 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 
‘Bewaar maken bij reguliere procedure’ in de 
rubriek Inzien, reageren, bezwaar maken.

Beleidsregels 
handhaving Wet 
kinderopvang 2018
Op 6 maart 2018 heeft het college de 
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang 
2018 vastgesteld. Deze regels treden met 
terugwerkende kracht in werking vanaf 1 
januari 2018. Lees de volledige bekendmaking 
in het digitale Gemeenteblad via 
 zoek.officielebekendmakingen.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Cruquiusweg 178, het plaatsen van 

een haagondersteunende constructie, 
wabonummer 265571, ontvangen 

 14 februari 2018
- Groenendaal 5, het kappen van een 

kastanjeboom, wabonummer 267528, 
ontvangen 14 maart 2018

- Herenweg 133, vervangen oude brug in 
bos, baggeren watergangen Berkenrode, 
vervangen 3 duikers, vrijstellen watergang 
bos, kap van 40 bomen (essen, elzen, 
wilgen) wabonummer 264847, ontvangen 

 7 maart 2018
- Ir. Lelylaan en Cruquiusweg, de bouw van 62 

woningen (Slottuin), wabonummer 264942, 
ontvangen 8 maart 2018

- Lindenlaan 8, het plaatsen van 
een dakopbouw, dakkapel op 
zijgeveldakvlakken, inpandig verbouwen 
woning en bijgebouw voor het realiseren 
van 4 wooneenheden, wabonummer 
263175, ontvangen 2 maart 2018

- Roemer Visscherplein, realiseren standplaats 

verkoopwagen, wabonummer 265681, 
ontvangen 29 november 2017

- Schouwbroekerstraat 5, het plaatsen van 
een dakopbouw, wabonummer 264661, 
ontvangen 7 maart 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Groenendaal 5, het kappen van een 

kastanjeboom, wabonummer 267528, 
verzonden 16 maart 2018

- Ir. Lelylaan 6, het kappen van een abeel, 
wabonummer 258273, verzonden 

 13 maart 2018
- Roemer Visscherplein 25, het verbouwen 

van de bovenruimte van het restaurant tot 
appartementen, wabonummer 247117, 
verzonden 12 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 omgevingsver-
gunning voor afwijken bestemmingsplan
- Bronsteeweg 54, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 261381, 
ontvangen 26 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
- Bronsteeweg 54, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 261381, 
ontvangen 26 februari 2018

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

Besluit wijziging bebouwde komgrens Cruquiusweg (N201)




