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Heemstede - Door het uit-
stallen van hun vuilnisbak-
ken met opschrift uitten en-
kele bewoners in de omge-
ving Julianalaan, Juliana-
plein en Eikenlaan hun onge-
noegen richting de politiek. 
Dit gebeurde het afgelopen 
weekend.
Het gaat hen om de slepen-
de kwestie van een vestiging 
van een nieuwe Vomar su-
permarkt. Met deze actie wil-
len ze duidelijk maken dat 
een aantal politieke partij-
en zich niet houdt aan de af-
spraken. De Vomar liet eer-
der weten dat er voldoende 
draagvlak is voor de nieuwe 
vestiging.

Uit een onderzoek van de 
PvdA en GroenLinks onlangs, 
bleek juist dat er nagenoeg 
geen draagvlak is onder de 
bevolking.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Stil protest bewoners Julianalaan, 
Julianaplein en Eikenlaan

Heemstede scoort hoog bij haar burgers, 
maar laag in voorzieningen jongeren
Heemstede - Heemstede 
doet om het jaar mee aan de 
benchmark ‘Waarstaatjege-
meente’. Dit is een landelij-
ke monitor van KING (Kwa-
liteitsinstituut Nederland-
se Gemeenten), een onder-
deel van VNG. Het onderzoek 
is een instrument voor ge-
meenten om zich met ande-
re gemeenten te kunnen ver-
gelijken, zowel met betrek-
king tot feitelijke prestatiecij-
fers als oordelen van burgers 
vanuit de verschillende rol-
len die zij hebben (o.a. kiezer, 
klant, wijkbewoner en belas-
tingbetaler). 
Er zijn 1.200 enquêtes ver-
stuurd aan een representa-
tieve groep inwoners. Daar-
naast hebben klanten in de 
publiekshal een vragenlijst 
over de klanttevredenheid in-
gevuld. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door het Pon, De-
loitte en BMC. 
De vraag aan inwoners of zij 
vinden dat de gemeente goed 
wordt bestuurd, wordt hoog 
gewaardeerd met een 7,2. Dit 
cijfer ligt een vol punt hoger 
dan het gemiddelde in Neder-
land (6,2). Ook het vertrou-
wen in B&W scoort met een 

7,1 goed (gem. 6,3) en is 0,3 
hoger vergeleken met 2013. 
Het waarmaken van beloften 
door B&W wordt met 6,2 ge-
waardeerd (gem. 5,7).
De dienstverlening in Heem-
stede wordt structureel als 
uitstekend beoordeeld en 
ook in 2015 is dat met 8,1 
wederom het geval. De waar-
dering voor baliemedewer-
kers blijft hoog met scores 
voor de verschillende aspec-
ten (vriendelijk, deskundig, 
inlevingsvermogen e.d.) tus-
sen 8,6 en 8,8.
De beoordeling van de vei-
ligheid in de buurt is met 0,3 
gestegen naar 7,7 (gem. 7,0). 
Tegenstrijdige regels worden 
in Heemstede minder als een 
probleem gezien (6,5) dan 
landelijk (gem. 5,9). De hand-
having van regels wordt ge-
waardeerd met 6,5 in Heem-
stede en 5,9 gemiddeld in 
Nederland. De waardering 
voor de mate waarin burgers 
betrokken worden bij het tot 
stand komen van beleid (bur-
gerparticipatie) is gestegen 
van 6,3 naar 6,6 en is bijna 
een punt hoger dan het ge-
middelde van 5,7 in Neder-
land. De waardering voor het 

Bouw aan Nijverheidsweg: 
wat komt daar tevoorschijn?
Heemstede – Iets aparts: bij de bouw aan de Nijver-
heidsweg 3 in Heemstede, waar voorheen het monteurs-
huisje stond, komen fundamenten te voorschijn die – met 
enige verbeeldingskracht – wel op overblijfselen van een 
burcht lijken! Althans, zo omschrijft Heemstederlezer Eli-
ze Nouwens het. Ze stuurde deze foto als bewijs… Voor 1 
april is het te laat dus het is echt. Waar zijn dit overblijfse-
len van? Wie het weet mag het zeggen (mailen). Redac-
tie@heemsteder.nl

betrekken van burgers bij de 
uitvoering van beleid en in-
vloed uitoefenen op wat de 
gemeente doet, blijft steken 
rond de 6 (maar ligt 0,5 ho-
ger dan het gemiddelde). 
De hoge waardering voor de 
leefbaarheid met 8,1 sluit aan 
bij de uitkomsten van het re-
cent gepubliceerde onder-
zoek van het ministerie van 
BZ waarin Heemstede in de 
top-3 staat van meest leefba-
re gemeenten in Noord-Hol-
land. 
Voorzieningen voor jongeren 
krijgen een lagere score: 5,2. 
De waarderingen voor het 
schoonhouden van de buurt 
en het inzamelen van afval 
zijn goed en bedragen resp. 
7,3 en 7,7.
Het oordeel van burgers of zij 
voldoende terugkrijgen voor 
hun belastinggeld blijft sta-
biel met 6,7 (gem. 5,9).
De uitkomsten worden ge-
bruikt voor het ontwikkelen 
en bijsturen van gemeente-
lijk beleid. Ook worden de 
uitkomsten betrokken bij de 
jaarlijkse begrotingscyclus 
om concreet te maken of 
doelstellingen zijn gehaald. 
Hoewel Heemstede in verge-
lijking met andere gemeen-
ten goede resultaten laat 
zien, zijn er vanzelfsprekend 
altijd verbeterpunten. Op ba-
sis van door het gemeente-
bestuur gestelde prioriteiten 
zal de organisatie zich inzet-
ten om deze verbeteringen te 
realiseren.
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PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 10 april, Oude 
Kerk: 10u. ds. A. Molendijk 
Crèche  (tot 4 jaar), Kinder-
kring (4 tot 12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Ook voor de Jan van Goy-
enstraat 9 maken we bij de 
toenfoto uit de jaren 30 ge-
bruik van het fotoboekje ‘75 
jaar Jan van Goyenstraat’. 
Hierop is weer duidelijk een 
woonhuis te zien, maar ook 
dit pand wordt in de loop der 
jaren een winkelpand en dat 
begint al in 1932 als Rijwiel-
handel Joh. De Groot & Zn 
hier start. Hij verkocht o.a. 
de merken Simplex en Poort. 
Ook voor motoren kon men 
er terecht en in de Heem-
steedsche Courant van 14 
oktober 1932 lezen we dat 
de reparatiewerkplaats in 
wording is. Een Simplex fi ets 
kostte in 1933 nog 44,50 gul-
den. Tegenwoordig staat de 
komma ergens anders.
Op 30 december 1936 wenst 
Schoenmakerij J. Corne-
lissen de lezers een geluk-
kig nieuwjaar vanaf Jan van 
Goyenstraat 11. Dat betekent 
dus dat de rijwielhandel er 
vrij kort heeft gezeten. In het 
adressenboek van Heemste-
de van 1 januari 1940 staat 
dat J. Cornelissen een on-
der Rijkstoezicht gediplo-
meerd schoenmaker is en 
een 1ste klas inrichting heeft 
voor maat en reparatie. In de 
jaren 50/60 heeft mevrouw 
Ryff een postagentschap be-
heerd op nummer 11 met 
medewerking van de heer 
Van der Wal. Aan de voorkant 
van deze winkel was toen het 
postagentschap en achter 
het postagentschap zat de 
schoenmakerij van de familie 
Cornelissen.
In het adresboek van Heem-
stede van 1 januari 1963 is 

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (18)

het F. Cornelissen, die zitting 
heeft op nummer 11, even-
eens met een schoenma-
kerij. Zelfs in het adressen-
boek van Haarlem van 1 ja-
nuari 1972 komt F. Cornelis-
sen voor als pantoffel-speci-
aalzaak, nog steeds op het-
zelfde adres. Nu is even de 
vraag of de familie Cornelis-
sen het ook heeft volgehou-
den tot hun opvolger Frans 
Freijser Van 1987 tot 2000 zijn 
schoenenzaak gerund heeft 
op nummer 11 voor hij ver-
huisde naar Jan van Goyen-
straat 28 (eerder in de Heem-
steder besproken). De toen-
foto is uit die tijd en komt van 
Frans Freijser zelf.
Van 2000 tot 2005 zat Swaaf 
Terraces BV, een handel in 
natuursteen, op nummer 11. 
DENT Art vertelde dat de 
tandartspraktijk sinds 14 feb 
2005 op nummer 11 geves-
tigd is en dat zien we op de 
nu-foto van Harry Opheikens 
van maart 2016 met een ge-
heel aangepaste entree.
Mocht u verhalen of informa-
tie over de Jan van Goyen-
straat 9 willen vertellen dan 
kunt u terecht via webmas-
ter@hv-hb.nl (H. Opheikens). 

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 10 april, 10.00 uur 
dankdienst
o.l.v. mevr. Yvonne Elbers

www.rafael-nehemia.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 10 april, 10u. ds. 
J.E.Th. Nak-Visser 
Dienst van Schrift en Tafel 
Kindercafé   
        

www.pknbennebroek.nl                     

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 10 april om 10:00 
uur
Ds. P. Schalk uit Rijswijk

www.hervormdpknbennebroek.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 10 april, aanvang 
10:00 uur. Voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge

www.adventskerk.com

Beeldmateriaal is ook zeer 
welkom. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder).

Fairtrade bij 
Vrouwen van 

Nu
Heemstede -  Op woens-
dagmiddag 13 april geeft de 
heer Horstink uit Culemborg 
een lezing over fairtrade pro-
ducten bij de Vrouwen van 
Nu. De middag begint om 
14.00 uur en vindt plaats bij 
Wij Heemstede, Herenweg 
96 in Heemstede. Gasten zijn 
welkom en betalen 2,50 en-
tree.
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Koffi eochtend voor partners 
van mensen met autisme

Regio – Op 8 april is er een 
ontmoetingsochtend voor 
partners van mensen met 
autisme. De ochtend is be-
doeld om op informele wij-
ze ervaringen met elkaar uit 
te wisselen. Hoe is het om 
met een (vermoedelijk) autis-
tische partner te leven? Hoe 
ga/ging je om met confl ic-
ten? Hoe ga/ging je om met 
teleurstelling en verwarring, 
het missen van intimiteit of 
een ‘maatje’ te hebben. Zou 
je wel eens met anderen wil-
len praten die hetzelfde mee-
maken of meegemaakt heb-
ben? Kom dan naar deze 
ochtend en vind herkenning 
en erkenning bij elkaar.
Fiona Leenman zal op de-
ze ochtend een korte inlei-

ding geven, waarin zij zal in-
gaan op de vraag hoe je au-
tisme binnen je relatie een 
plek kan geven en daarbij 
zowel negatieve als positie-
ve aspecten belichten. Fio-
na is zelf ervaringsdeskundi-
ge en gespreksleider van een 
gespreksgroep voor partners 
van de Nederlandse Vereni-
ging voor Autisme in Heem-
stede.
Na de inleiding is er gelegen-
heid tot vragen stellen aan 
Fiona en aan elkaar en kun-
nen we met elkaar in gesprek 
gaan. Locatie: Stichting Mee, 
Richard Holkade 2, Haarlem, 
van 10.00 tot 11.45 uur.
Aanmelden op:
aichaarlem@hotmail.com.
Toegang, koffi e of thee gratis.

Vertalers in gesprek 
over hun werk 
Heemstede - Dinsdag 12 
april organiseert Boekhan-
del Blokker i.s.m. Boekhan-
del Athenaeum in Haarlem 
Vertalersgeluk, ’s avonds 
om 20.00 uur bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede. In het kader 
van de Europese Literatuur-
prijs 2016 gaan drie genomi-
neerde vertalers in gesprek 
over hun werk met schrij-
ver, vertaler en hovenier Ger-
brand Bakker. Vertalers die 
aanwezig zijn: Paula Stevens 
over De vlamberken van Lars 
Mytting (uit het Noors, Atlas 
Contact), Anneke Bok over 

Heemsteeds paar viert 
diamanten huwelijk
Heemstede - Burgemees-
ter Heeremans kwam dins-
dag 29 maart op bezoek bij 
het echtpaar Vogel-de Beurs. 
Mevrouw Geer Vogel-de 
Beurs en de heer Leo Vogel 
vierden die dag hun 60-jari-
ge huwelijk! 

“Ze zijn blij en dankbaar dat 
ze dit nog samen hebben 
mee mogen maken”, aldus 

hun dochter Marijke Zoete-
lief-Vogel. “Het 60 jaar lief en 
leed delen met elkaar, dat is 
niet iedereen gegeven en ze 
houden nog steeds van el-
kaar!”
Zij maakte de foto en die 
toont dat de burgemeester 
het heel leuk vond om het di-
amanten bruidspaar een be-
zoek te brengen. Ze luisterde 
graag naar de verhalen. Leo 

29 maart 195629 maart 1956

en Geer Vogel wonen al ruim 
40 jaar in Heemstede.

Fo
to

: M
ar

ijk
e 

Zo
et

el
ie

f-
Vo

ge
l

Regio - Spanningsklach-
ten op school bij overgang 
naar andere groep, brug-
klas of bij eindexamen; 
daar is wat aan te doen.  
De periode tot de zomer 
is voor veel kinderen een 
spannende tijd. Sommi-
gen zien er tegenop om 
de basisschool te verla-
ten en naar de brugklas 
te gaan; anderen hebben 
last van eindexamenstress. 
Maar ook voor een ‘gewo-
ne’ overgang kan de span-
ning stijgen, waardoor 
prestaties onder druk ko-
men te staan. Jammer, 
want daar is echt wat aan 
te doen. Voor deze kinde-
ren is ‘Kids in balance’ ont-
wikkeld; individuele bijeen-
komsten voor kinderen met 
verhoogde spanning waar-
bij alle aandacht naar jouw 
kind uitgaat en de oefenin-
gen en technieken op jouw 
kind worden afgestemd. Je 
kind leert ontspannings-
technieken en anders te 
denken waardoor je kind 
beter met zijn of haar span-
ning omgaat. Ook adem-
halingstechnieken en fo-
cusoefeningen horen er-
bij. ‘Kids in balance’ is voor 
spanningsklachten op ver-
schillende leeftijden, opdat 
alle kinderen kunnen leren 
hun eigen angst de baas 

te worden. De coaching is 
kortstondig en effectief. Al 
na een paar sessies zijn de 
kinderen beter in balans. 
Ze gaan met meer zelfver-
trouwen het einde van het 
schooljaar in. En dat niet al-
leen; ze kunnen er voor al-
tijd wat aan hebben. 

Dit voorjaar biedt Metanet 
een introductiepakket aan 
van drie individuele bijeen-
komsten voor een geredu-
ceerd tarief. Vergoeding 
is mogelijk via aanvullen-
de verzekering. De praktijk 
is gevestigd op de grens 
van Haarlem en Heemste-
de. Kijk op: www.kinder-
enjeugdtherapie.com of
bel met Annette Wolters 
023-5472038.

Annette Wolters.

(Examen)stress op school?

‘Kids in balance’

Cor Bakker in Zandvoort
Regio - Zondag 10 april 
treedt Cor Bakker op in The-
ater de Krocht te Zandvoort. 
Hij is te gast in de serie ‘Jazz 
in Zandvoort’. U vindt het the-
ater aan de Grote Krocht 41. 
Aanvang van het pianocon-
cert is 14.30 uur en de toe-
gang 15,- euro.
Naast Cor Bakker kunt u luis-
teren naar Eric Timmermans 
op contrabas en Hans van 
Oosterhout die slagwerk ver-
zorgt.
Cor Bakker (1961) begint op 
11-jarige leeftijd met pia-
no spelen. Hij raakt als kind 
geïnspireerd door Louis van 
Dijk, die toen al een bekend 
pianist was.  Uiteindelijk was 
het ook Van Dijk die Cor aan-
spoorde zijn muzikale talent 
verder te ontwikkelen aan het 
conservatorium. In 1984 stu-
deert Cor Bakker cum lau-
de af aan het Amsterdam-
se Sweelinck Conservatori-
um in de richting piano/im-
proviserend musicus. Hij ver-
volgt zijn studie in Los Ange-
les bij de Amerikaanse pia-
nist, componist en arrangeur 
Clare Fischer (1928-2012). 

Tot op de dag van vandaag is 
deze oud-docent Cor’s groot-
ste muzikale inspirator.
Na zijn studie begeleidt Cor 
Bakker nagenoeg alle ar-
tiesten die Nederland rijk is. 
Toch slaagt hij er ook in om 
tijdens zijn carrière succes-
sen te boeken als solist. Zo 
brengt hij meerdere solo cd’s 
uit, doet hij regelmatig the-
atertournees waarin híj de 
hoofdrol vervult en wint hij 
een aantal prestigieuze prij-
zen voor zijn pianospel, waar-
onder de Gouden Harp, de 
Gouden Notenkraker en de 
Kiwanis Jazz Award.
Gedurende zijn carrière 
maakt Cor enkele radio- en 
televisieprogramma’s. ‘Cor 
& Co’ is van 1996 tot en met 
2001 op de televisie. In het 
programma ontvangt hij ar-
tiesten als Michel Legrand, 
UB40 en Michel Petruccia-
ni. Het maken van deze show 
is een jongensdroom die uit-
komt: hij kan artiesten uitno-
digen voor wie hij altijd al be-
wondering had, ze intervie-
wen en ze begeleiden samen 
met een groot orkest.

Reserveren?
Bel 023-5310631 of kijk op:
www.jazzinzandvoort.nl.

Nora van Colm Tóibín (uit 
het Engels, De Geus) en Els 
de Roon Hertoge en Paul van 
der Woerd De aardappels en 
de staat van Oleg Pavlov (uit 
het Russisch, Cossee).

U bent van harte welkom bij 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede. Reser-
veren gewenst: info@boek-
handelblokker.nl of 023-
5282472.
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Heemstede – De modewin-
kels in Heemstede zijn klaar 
voor het zomerseizoen. De 
rekken hangen vol met de 
nieuwe collectie en dat moet 
gevierd worden. Giullia & Co 
rolde zaterdag 2 april de lo-
per uit voor de vrouwen die 
zij kleden. “Je mag best wat 
extra voor je  klanten doen, 
’n beetje verwennen met een 
hapje en een drankje maakt 
shoppen zoveel gezelliger”, 
vertelt Maaike. Zij bedacht 
de Verwendag, niet alleen 
voor de grote vaste klanten-
kring, maar ook om nieuwe 
klanten te verleiden binnen 
te stappen. Giullia & Co is 
al 9 jaar lang een vertrouwd 
adres in Heemstede. Met an-
dere filialen in Den Haag, 
Rotterdam en Oegstgeest 
mikken ze op de actieve 
vrouw vanaf circa 35 jaar die 

geen tijd of zin heeft om lang 
voor de kledingkast te staan, 
maar wel altijd goed gekleed 
wil zijn. Het assortiment be-
staat uit een prima merken-
mix die veel vrouwen aan-
spreekt:  Josephine & Co, An-
gels Jeans, Red Button, Jane 
Lushka, Geisha, Penn&Ink, 
Moscow, Marc O’Polo, Osi 
Femme, Question, Summum 
Woman, Bloomings, Juul 
Brand, Rino & Pelle. Merken 
die gemakkelijk te combine-
ren zijn voor een betaalba-
re prijs. Volgens Maaike zit 
daarin de kracht, opgeteld 
bij het kundige advies van 
het verkoopteam. Natuurlijk 
wil het team bestaande uit 
Maaike, Sandra, Margreet en 
Betty samen op de foto. Klaar 
voor de zomer. Adres: Bin-
nenweg 159a, Heemstede.                                                                                                               
Mirjam Goossens

HBC sleept kostbare punten binnen
Heemstede - Voorafgaand 
aan de aftrap, zondag 10 
april, werd een minuut stilte 
in achtgenomen ter herden-
king van Johan Cruijff. Het 
zou een topwedstrijd moe-
ten zijn. De nummer twee 
van de ranglijst HBC, tegen 
de nummer drie Alliance’22. 
Strijd was er volop, maar zon-
der veel kansen is het voet-
bal minder leuk om naar te 
kijken. De beide doelmannen 
kwamen amper in het stuk 
voor. Het spel voltrok zich 
vooral op het middenveld met 
wat uitbraken over en weer. 
De beide verdedigingen 
stonden goed en kwamen 
nauwelijks in de problemen. 

Bij de eerste counters van 
HBC waren er onvoldoen-
de mannen mee om gevaar-
lijk te worden. Twee corners 
in 45 minuten zegt al genoeg. 
Het soms warrige optreden 
van scheidsrechter Graper 
en het herhaaldelijk partijdig 
vlaggen van de clubgrens-
rechters makten het romme-
lige beeld compleet. Allian-
ce moet het hebben van Jas-
per Wille. Hij doet altijd wat 
goeds met de bal en is snel. 
Doelgericht waren zijn acties 
zondag echter zelden. Aan 
de kant van HBC viel Men-
no Grijsen positief op even-
als de hard werkende Walter 
Brandt. De tweedehelft werd 

wat spannender. Beide ploe-
gen hadden niets aan één 
punt dus werd er meer op 
de aanval gespeeld. Na een 
overtreding op een HBC ver-
dediger liet de scheidsrech-
ter doorspelen. HBC stond 
stil en bood Roelofs de kans 
voor opendoel te verschij-
nen. Zijn halve inzet beland-
de naast het doel. Brandt te-
kende voor de 1-0 wat tevens 
de eindstand werd. Een vrije 
trap van Bas Aarts kwam uit 
op de penaltystip. Doelman 
Beck en aanvoerder Van den 
Hoek klapte tegen elkaar. De 
bal rolde door en Brandt gaf 
het leer het laatste zetje. De 
scheidsrechter wees naar het 
doel, de grensrechter stond 
te vlaggen voor iets dat nie-
mand had gezien. Uiteinde-
lijk bleek het toch een gel-
dig doelpunt te zijn. Er werd 
door beide ploegen op het 
scherpst van de snede ge-
speeld. Alliance moest ko-
men en speelde achterin dan 
een op een. Wille was dicht 
bij succes maar zijn schot 
ging rakelings over het doel. 
HBC was niet meer bij mach-
te om nog aan te zetten de 
score verder uit te bouwen. 
Volgende week treft Alliance 
koploper Schoten.
HJBC gaat naar FC Velsen-
oord.
Eric van Westerloo

Ati en Ruud de Kreek uitgezwaaid 
op de Zandvoortselaan
Heemstede - Tot vijf uur 
stond men zaterdagmiddag 
in de rij om afscheid te ne-
men van hun groenteman. 
De klanten van de Kreek aan 
de Zandvoortselaan. Een af-
scheid van veel vaste klanten 
die het echtpaar Ati en Ruud 
zullen missen. Het grote aan-
tal bakfietsen voor de deur 
van Restaurant 139 duidt al 
op veel jonge klanten en in-
derdaad, nog nooit zoveel 
kinderen op de stoep gezien 
en een dikke, lange rij jon-
ge vaders en moeders die af-
scheid willen nemen van hun 
groenteboer. Waar zie je zo-
iets nog? Die toeloop was 
wel verklaarbaar. Ruud kocht 
de juiste biologische groen-
ten en Ati was het geheugen 
van menige klant die even 
het boodschappenlijstje kwijt 
was. Ze wist wel wat je door-
gaans kocht. Wist ze de naam 
van de klant niet zo gauw 
meer, dan wist ze bij wijze 
van spreken nog wel de ver-
jaardag. Hun zonen Maikel 
en Rogier wisten het tijdens 
de receptie mooi te vertellen. 

Nu ze zelf kinderen hebben, 
weten ze wat er bij komt kij-
ken als je allebei werkt met 
kleine kinderen. Met griep 
lag je achter in de winkel 
op een stretcher, op vakan-
tie ging je op de bonnen van 
Vroegop, een leverancier. Za-
terdagavond geld tellen, met 
de briefjes, de koppen naar 
boven, een enkele keer zag 
je een vuurtoren voorbij ko-
men, 250 gulden! Later als 
student sleepte je met kilo’s 

aardappelen van perron naar 
trein en was je de enige stu-
dent die ooit een sinaasappel 
in zijn studentenkamer had. 
Kilo’s aardappelen sjouwen 
naar de Kinheim, mee helpen 
schillen. Trots op vader als hij 
weer een grote fruitmand als 
hoofdprijs voor de bingo van 
RCHN had gemaakt. Men 
deed er een moord voor. In 
de jaren 90 begonnen ze met 
hun biologisch avontuur, de 
jeugdige klanten stroomden 

toe. Die wisten dat kinde-
ren gezonde groenten moes-
ten eten, zij zelf ook. Toen 
Ruud in 2007 ernstig ziek 
werd, ging de winkel gewoon 
door met hulp van klanten. 
Nu 2016 vinden Ati en Ruud 
het mooi geweest, het pensi-
oen lokt en afscheid nemen 
via de voordeur op het hoog-
tepunt is het mooiste wat je 
kan overkomen. Als je klan-
ten je dan ook nog op reis 
sturen om het leven buiten 
Europa te ontdekken, je over-
laden met biologische recep-
ten, dan is geluk buitenge-
woon.
Ton van den Brink 

Mix-It Disco in 
teken van oranje
Heemstede - Konings-
dag komt er al aan. De dis-
coavond bij WIJ Heemste-
de voor mensen met en zon-
der verstandelijke beper-
king staat in teken van oran-
je, vindt plaats op 16 april. 
Trek al je oranje kleding aan, 
hoed, pet of pruik, het mag 
lekker gek! De dansavond is 
in De Princehof aan de Glip-
perweg 57, Heemstede. Kom 
gezellig langs van 19.30 tot 
22.00 uur. De entree is 6,50 
inclusief 2 frisdrankjes.

Giullia & Co verwent klanten
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Heemstede - Als een aarts-
vader kijkt oud-burgemees-
ter David Eliza van Lennep 
vanaf zijn schilderij van Wil-
ly Sluiters neer op de wer-
ken van de kunstenaars die 
de hedendaagse kunst in 
hun expositie tonen aan de 
burgers. Het portret is een 
belangrijk kunstwerk van 
de gemeente  Heemste-
de, hangt in het trappenhuis 
van het oude gedeelte van 
het raadhuis, nu even uitge-
leend aan de Historische Ver-
eniging Heemstede Benen-
broek die onlangs de nomi-
natie  Erfgoedprijs 2016 be-
kend maakte en de David 
Eliza van Lennep Erfgoed-

prijs gaat bekendmaken. Da-
vid zou zich best kunnen ver-
maken met de hedendaagse 
kunst zoals die in de Sport-
hal te zien is. Cobra schilder-
kunst van Henk Koelemeijer, 
Henk Claire Loeffen met een 
bijzondere kijk op kleur, Ka-
rola Veldkamp met haar bijen 
en het Rottumerplaatavon-
tuur van Olga van het Kloos-
ter. Mieke de Groot met mo-
derne vormgeving in kera-
miek. An Luthart die schil-
dert wat ze ziet en wat ie-
dereen direct herkent. David 
zag zelfs beuken uit zijn tijd 
terug. Hij kon ook genieten 
van de onderwaterfoto’s van 
Noustha Koekckhoven die zij 

Veel bezoek voor Kunstbeurs

maakt in de wateren van Bo-
naire van kinderen ter plaatse 
die ervan genieten, terwijl ze 
toch soms lang moeten pose-
ren onder water. Ongelooflijk 
mooi! Een internationaal tint-
je kwam van de zusterstad 
Bad Pyrmont met mandala’s 
van Ruth Frank en geschil-
derde vloeren van Marianne 
Weiland. Ruim zestig stands 
met keramiek, edelsmeden, 
glaskunst, schilderkunst, fo-
tografie en historie. 
Vrijdagavond opende wet-
houder Christa Kuiper op uit-
nodiging van voorzitter Mar-
jan Jaspers de beurs. Met 
een statement van Mao, 
“Maak een grote stap voor-
waarts.” en… gooi alle ver-
jaardagskalenders, repro-
ducties en ander overtollige 
kitsch weg en koop nu kunst 
op deze unieke Heemsteed-
se Kunstbeurs, nu kan het en 
het brengt nog rendement 
op ook. Haarlem de kunst-
stad? Heemstede heeft heel 
veel. Dit wordt regionaal en 
straks landelijk met vorig jaar 
al 2500 bezoekers. Ze wenste 
alle kunstenaars veel succes 
en de bezoeker mooie ver-
halen van en met de kunste-
naars. Jazzify startte met mu-
ziek die als achtergrond aan-
genaam werkt. P.M. Delèfre 
werkt als postbode, maar 
ging dichtend en muzikaal de 
beurs rond met ansichtkaar-
ten die hij post  als ‘Postillon 
d’Amour’. Zondagavond had 
men 2600 bezoekers geteld 
die hun verhalen doorvertel-
den over die kunst in Heem-
stede.
Ton van den Brink 

Een goede daad!
In de namiddag van Paaszaterdag is mijn verwarde, demen-
terende echtgenoot per abuis weggelopen uit de verzor-
gingsinstelling in Heemstede en gaan dwalen.
Een bewoonster van Heemstede, naam helaas niet be-
kend, heeft zich over hem ontfermd en heeft hem met de 
auto naar het politiebureau gebracht.
Wat een geweldige, liefdevolle actie! Langs deze weg wil 
ik deze weldoenster heel erg hartelijk danken. Het was een 
opluchting hem weer in mijn armen te kunnen sluiten.

Marion de Meij, Hoofddorp

INGEZONDEN
Heemstede - Bij de Knutsel-
club kun je op woensdagmid-
dag altijd lekker met je han-
den bezig zijn en mooie din-
gen maken! Knutseljuffen 
Renate en Mariëlle verzin-
nen leuke en originele knut-
sel ideeën, voor jongens en 
meisjes! In de zomer vlie-
gen er altijd beestjes in het 
rond. Wist je dat je voor bij-
en niet bang hoeft te zijn? Op 
woensdag 13 april gaan de 
kinderen bij de Knutselclub 

zelf deze kleine zwart-gele 
zoemers maken: bijen in een 
raat. Jullie maken ze van pa-
pier, pijpenragers en een bal-
letje.
De Knutselclub duurt van 
13.30 tot 15.00 uur en vindt 
plaats bij WIJ Heemstede in 
De Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede.
Kosten per keer zijn: 5, een 
kaart voor 5 keer kost 22,50.
Aanmelden: 023-548 38 28. 
Info: www.wijheemstede.nl.

Knutselclub: Bijen in een raat
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Lezers schrijven ons

De discussie over de winkelgebieden in 
Heemstede, met name Binnenweg en Raad-
huisstraat, is wederom in volle hevigheid los-
gebarsten. Met vier terugkerende thema’s: 
één- of tweerichtingsverkeer, een nieuwe 
Vomar, veiligheid, en de ontwikkeling van de 
Binnendoor. Wat enigszins onderbelicht blijft, 
is het thema ‘beeldkwaliteit’. Graag doet de 
Historische Vereniging Heemstede-Benne-
broek (HVHB) enkele aanbevelingen.
Eerst even terug naar de Vomar. Uit de en-
quête die PvdA en GroenLinks hebben ge-
houden onder het winkelend publiek, de ‘ge-
bruikers’, blijkt dat 65% van de ondervraag-
den geen behoefte heeft aan een nieuwe 
Vomar.
Maar waarom dan niet? Wil het publiek so-
wieso geen nieuwe Vomar, of geen nieuwe 
grote Vomar, bij de Eikenlaan? Vermoedelijk 
zit het pijnpunt bij de omvang. En dat is be-
grijpelijk, want een grote Vomar roept angst-
beelden op over een kolossaal gebouw dat 
het straatbeeld ernstig aantast. Los van de 
vraag of die vrees terecht is en los van de 
vraag of een Vomar wenselijk is of niet, raakt 
dat gevoel wél het genoemde thema ‘beeld-
kwaliteit’. Blijkbaar vinden de ondervraagden 
beeldkwaliteit belangrijk. 
Wie over Binnenweg en Raadhuisstraat loopt, 
ziet een grote verscheidenheid: in soorten 
winkels, maar ook in gebouwen en in open-
bare ruimte, variërend van een gezellig plein-
tje (bij de dorpspomp) tot het brede deel, 
dat wat meer allure heeft; van stukken met 
een duidelijk dorps karakter tot stukken met 
een bijna stedelijke uitstraling; van mooi op-
geknapte pandjes tot hier en daar wat rom-
meligheid; van winkels tot horeca; en dan 

staan er ook nog eens woningen tussendoor 
en hier en daar een monument of potentieel 
monument. 
Mede dankzij die historisch gegroeide ver-
scheidenheid is de beeldkwaliteit van Bin-
nenweg en Raadhuisstraat groot. Die beeld-
kwaliteit spreekt niet alleen de leden van de 
historische vereniging aan, maar ook – be-
wust of onbewust – het winkelend publiek, 
dat zich in zo’n omgeving prettig voelt en er 
graag komt winkelen.
Daarom doet de historische vereniging de 
volgende aanbevelingen m.b.t. Binnenweg 
en Raadhuisstraat:
1.  Behoud of versterk de afwisseling (ook de 

dorpse trekken). Daarmee houd je een rijk 
palet aan stijlen en functies in stand. 

2.  Zorg ervoor dat eventuele nieuwbouw een 
bescheiden uitstraling krijgt, passend bij 
het altijd nog kleinschalige beeld van Bin-
nenweg en Raadhuisstraat. 

3.  Als er om bedrijfseconomische redenen 
gevels aangepast moeten worden, laat 
ze dan aansluiten op het karakter van de 
omgeving. Voorkomen moet worden dat 
er allerlei winkelpuien ‘uit de catalogus’ 
komen, want dan ontstaat er een karakter-
loze eenheidsworst. 

4.  Wees bescheiden met reclame-uitingen. 
De Welstandsnota bevat er regels en voor-
schriften voor; handhaaf die. 

5.  Overweeg leegstaande winkels een ande-
re functie te geven, bijvoorbeeld wonen. 
Wees daarin flexibel.

Jaap Verschoor
voorzitter Historische Vereniging
Heemstede- Bennebroek

Aanbevelingen voor onderbelichte 
‘beeldkwaliteit’ Raadhuisstraat en Binnenweg

Lezers schrijven ons

Prorail heeft op dinsdag 29 maart haar voorstellen gepre-
senteerd aan de vertegenwoordigers van omwonenden en 
belangenpartijen. Tot grote verbazing blijkt Prorail te heb-
ben gekozen voor een nieuwe locatie voor haar 3 oplos-
singen (AHOB, brug en tunnel) op 257 meter afstand van 
overweg Alverna. Dit in tegenspraak tot gemaakte afspra-
ken en de uitspraak van de Raad van State. Inmiddels zijn 
door Prorail de nodige regels met voeten getreden. De op-
lossingen krijgen hierdoor tevens een veel hoger kosten-
plaatje en zijn o.a. rolstoelonvriendelijk. De motivatie van 
Prorail: het bodemonderzoek kon zo tot één plaats worden 
beperkt. Op uitdrukkelijk verzoek van vertegenwoordigers 
zal Prorail voor 12 april nog onderzoek doen naar een over-
weg bij de Laan Alverna zonder toeters/bellen. 
De genoemde voorstellen van Prorail worden niet gedra-
gen door omwonenden en missen een groot draagvlak. Wij 
hebben een alternatief voorstel opgesteld dat gedragen 
wordt door de vertegenwoordigers van omwonenden en in-
woners van Heemstede. Wij hebben een voorkeur voor een 
nieuwe ‘light-overweg’ als pilot met een bewuste tussen-
oplossing. Dit om de schade voor de inwoners van Heem-
stede te beperken.
Bij de light-overweg kan het spoor gesloten blijven tenzij 
een gebruiker (voetganger of fietser) wil oversteken. De 
mini-AHOB is slechts gesloten met halve bomen als er een 
trein passeert en verder open. Deze zijn voor omwonenden 
met hinderlijke geluidsinstallaties uitgevoerd. De veiligheid 
aspecten van de AHOB blijken in de praktijk bepaald niet 
hoog. De  ‘light-overweg”  wordt door de Tweede Kamer 
gesteund met gereserveerd ontwikkelingsgeld en is goed 
voor de Nederlandse industrie. 
Met een tussentijds herstelde spoorwegovergang Alverna 
met de veilig gebleken klaphekken van overweg Leyduin 
kunnen voetgangers (en fietsers) ook gebruikmaken van 
de nu aangelegde ventweg en het fietspad langs de Leidse-
vaartweg ontlasten. Ook kinderen hoeven dan niet meer via 
het station en de (gevaarlijke) rotonde in Aerdenhout naar 
sport en scholen te fietsen. 
Momenteel is vooral over de College partijen en Prorail 
grote onvrede bij de inwoners van Heemstede. Op 14 april 
zal er een inspraakavond zijn over dit onderwerp in het ge-
meentehuis. De Commissie Ruimte zal in mei haar mening 
bepalen en in juni de Gemeenteraad.
Het alternatief van ons voorstel is een slepende juridi-
sche kwestie met voortdurend uitstel en voor de gemeente 
Heemstede, de lokale politiek maar ook voor Prorail toene-
mende negatieve PR. Dit lijkt ons zowel voor de Gemeen-
te als voor de inwoners van Heemstede geen goede zaak. 
Namens Actiegroep ‘Overweg Alverna Open’ 
Ferdinand Koene

Overweg Alverna: gekker 
moet het niet worden

Oudste Haarlemse Vrijmetselaarsloge 
(228 jaar) houdt open avond
Regio - Op woensdag-
avond 20 april om 20.00 uur 
opent de loge Vicit Vim Vir-
tus haar deuren aan de Rip-
perdastraat 13. Belangstel-
lenden zijn welkom om ken-
nis te maken met de vrijmet-
selarij in de oudste vereni-
ging van Haarlem. Thema van 
deze avond is: Vrijmetselarij: 
een verrassend actuele kijk 
op persoonlijke ontwikkeling. 
U kunt daar antwoord krijgen 
op de vraag of de vrijmetse-
larij iets voor u zou kunnen 
zijn. Het gebeurt zelden dat 
de vrijmetselaren u welkom 
heten om te laten zien wat zij 

doen. Al sinds het begin en-
kele eeuwen geleden doen 
er over de vrijmetselarij de 
meest wilde verhalen de ron-
de. Toch is het geen geheim 
genootschap met vreemde ri-
tuelen. Wat doen vrijmetsela-
ren eigenlijk? En hoe is het 
om zelf vrijmetselaar te zijn? 
Al sinds 1788 is loge Vicit 
Vim Virtus een ontmoetings-
plaats voor mannen met uit-
eenlopende achtergron-
den, levensbeschouwingen 
en inzichten. Ze willen zich-
zelf verbeteren, om zo aan 
een betere wereld te werken. 
De gezamenlijke arbeid met 

symbolen en rituelen leidt tot 
beleving van verbondenheid. 
Vrijmetselarij is geen gods-
dienst, maar vrijmetselaren 
geloven wel in een hoger be-
ginsel dat ieder lid zelf in-
houd kan geven. 
De loge staat open voor 
mannen van minimaal 18 
jaar oud. Het mannelijke ka-
rakter is historisch bepaald 
en geeft een eigen kenmer-
kende sfeer. Vrouwen kun-
nen terecht bij de vrouwelij-
ke en gemengde vrijmetse-
larij. Aanmelden is gewenst:  
info.loge024@vrijmetselarij.
nl of 06-53672151. 

De beroemdste kat van Nederland
Heemstede - Een kleine, 
sfeervolle muziekvoorstelling 
voor peuters, kleuters en hun 
(groot)ouders, dat is ‘Dikkie 
Dik en de taart’. Het verhaal 
is gebaseerd op de avonturen 
van Dikkie Dik, de beroemd-

ste kat van Nederland. Dikkie 
Dik en de taart is een voor-
stelling met thema’s waar-
in peuters en kleuters zich 
zullen herkennen. De peu-
ters kunnen genieten van de 
prachtige levensgrote teke-

ningen van Jet Boeke, mee-
zingen met nieuwe liedjes 
over Dikkie Dik en uit volle 
borst roepen en vertellen wat 
ze zien. Dikkie Dik is jarig. Op 
tafel staat een grote taart. 
Dikkie Dik neemt een hapje 
van de taart. Wat lekker! Hij 

neemt nog een hap en nog 
een… Dikkie Dik hou op, je 
wordt nog ziek. Maar Dikkie 
Dik luistert niet… De taart 
is op en Dikkie Dik moet zelf 
op zoek naar melk, eitjes en 
appels voor een appeltaart. 
Maar ondeugend en nieuws-

gierig als Dikkie Dik is, gaat 
er van alles mis.
Zondag 10 april in Theater de 
Luifel, aanvang 11.00 uur, en-
tree: 9,50. Kaarten via www.
podiaheemstede.nl of aan de 
kassa van Theater de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede



Klassiek van grote klasse in het 
nieuwe seizoen van de Philharmonie
Regio – Onlangs presenteer-
de de Philharmonie Haarlem 
haar nieuwe brochure 2016 
– 2017, met de programme-
ring van klassieke muziek. 
Programmeur Liesbeth den 
Boer laat enkele juweeltjes 
van grote klasse uit de schat-
kist van het nieuwe seizoen 
de revue passeren.

Liesbeth den Boer: “Op de 
voorkant van de brochu-
re staat wel een heel bijzon-
der talent: de Noorse violis-
te Vilde Frang. Ik ben er heel 
blij mee dat zij voor de twee-
de keer naar de Philharmo-
nie komt. Zij maakt enorme 
furore in de wereld met haar 
sprankelende spel  en speelt 
als soliste met alle grote or-
kesten. Zij inspireerde ons 
om een serie Topsolisten te 
lanceren en komt op 11 ok-
tober naar Haarlem, waar 
zij begeleid wordt door pia-
nist Aleksandar Mazdar met 
werken van Brahms, Schu-
bert en Albeniz. In dezelfde 
serie Topsolisten,  de Neder-
landse violiste Simone Lam-
sma op 30 november. Met 
haar briljante, expressieve en 
adembenemende spel, waagt 
zij zich aan Schubert, Schu-
mann en Richard Strauss. 

Zij heeft veel gespeeld in de 
Verenigde Staten en komt nu 
weer in Nederland optreden. 
Nog een wereldnaam: violis-
te Liza Ferschtman. Wat zo 
leuk is dat zij met haar eigen 
‘Friends’ optreedt in maart. 
En dan niet vergeten de be-
gaafde violiste Rosanne  Phi-
lippens, die met muziekvrien-
den optreedt op 12 februa-
ri. Haar concert beslaat de 
Vier Jaargetijden van Vival-
di die ze in de bewerking van 

Piazzolla met een knipoog-
naar de Spaanse kant toe-
trekt. Dit concert maakt deel 
uit van de serie Tapasconcer-
ten op de zondagmiddag en 
juist die sprankelende knip-
oog naar het Spaanse maakt 
het zo leuk. Na afloop van 
zo’n concert wordt aan het 
publiek een glaasje wijn met 
een tapashapje aangeboden. 
Tevens in deze serie de Duit-
se altviolist Nils Mönkemeyer 
met pianist William Youn op 
23 april. Al deze talenten be-
horen tot een jonge generatie 
van topmusici. 

In de Tapasconcerten op 2 
oktober een nieuw ensem-
ble met namen uit de ope-
rawereld: ‘Taralli’, bestaan-
de uit twee tenoren en twee 
baritons begeleid op de pi-
ano. Zij gaan op een heer-
lijk theatrale manier door 400 
jaar operawereld heen. Ik 
praat graag met jonge mu-
sici en vraag wat voor plan-
nen ze hebben. Zo sprak ik 
met pianist Lucas Jussen en 
daardoor ontstond ‘De Keuze 
van Lucas Jussen’. Hij komt 
drie keer bij ons langs. Op 24 
september met muziekvrien-
den in een ‘Schubertiade’, 
met werken van Schubert, 

Simone Lamsma (Foto: Otto van den Toorn).

Liesbeth den Boer
(Foto: Bibi Veth).

waar hij een grote voorliefde 
voor heeft.  Op 14 januari met 
zijn broer Arthur. Zij spelen 
werken van Schumann, Cho-
pin en Stravinsky. De kakofo-
nie aan klanken in Stravins-
ky’s ‘Le Sacre du Printemps’ 
is geweldig. En op 18 maart 
met Arthur en ‘Friends’ waar 
het accent ligt op Debussy 
en Ravel. Twee grote com-
ponisten uit een roerige tijd 
die je nieuwsgierig maken. 
Zij staan centraal in onze se-
rie ‘De 48 uur van Ravel en 
Debussy’, van 17 tot en met 
19 maart.  Met onder meer 
concerten door het Neder-
lands Kamerorkest en Ronald 
Brautigam en het Nederlands 
Blazers Ensemble. We blijven 

in Frankrijk met twee colle-
ges in januari over het Franse 
kunstleven in de Fin de Siècle  
en na  WO 1, want Parijs was 
het bruisende hart waar je als 
kunstenaar moest vertoeven. 
Ten slotte wil ik nog even at-
tenderen op de ‘Klassiek voor 
kids’ waar kinderen op een 
speelse manier met klassie-
ke muziek in aanraking ko-
men. Ik noem bijvoorbeeld 
Holland Opera met ‘Rood-
hapje’(6+), een bewerking 
van het sprookje door Imme 
Dros. Gewoon hartstikke leuk 
voor de kids”, aldus Liesbeth 
den Boer.
Meer informatie en kaarten 
op www.theater-haarlem.nl.
Bart Jonker

Grote hobby- en creatiefmarkt
Regio - Op zaterdag 9 april 
vindt een grote hobby- en 
creatiefmarkt plaats in de Van 
Zantenhal in Nieuw-Vennep. 
Hobbyisten kunnen hun cre-
atieve hart ophalen. De hal 
is met een goede 60 kramen 
gevuld met al het materiaal 
voor uw creatieve hobby!
Op het Hobbyfestival vindt 
u materialen voor o.a. (3D)
kaarten, miniaturen, siera-
den, scrapbooken, stempe-
len,  ponsen, breien, mozaïek, 
pixelhobby, decopatch, beren 
en nog veel meer. Ook kunt u 
de kunst afkijken bij diverse 
demonstraties en workshops. 
Vele creatieve hobby’s wor-

den al jaren beoefend, maar 
steeds wordt er wel iets be-
dacht of uitgevonden om het 
maakproces te vernieuwen of 
te verbeteren. Uiteraard ko-
men er ook elke keer nieu-
we hobby’s bij die nog nooit 
aan het publiek getoond zijn. 
Het Hobbyfestival in Nieuw-
Vennep is de uitgelezen plek 
voor de standhouders om de 
noviteiten op hobbygebied 
te tonen. De beurs duurt van 
10.30 tot 16.30 uur en entree 
bedraagt 4,50 euro. Kinderen 
onder de 12 kunnen onder 
geleide gratis naar binnen. 
Parkeren kost niets. IJweg 
1415.

Van Schindler’s List tot Star Wars
Voorjaarsconcert Cinema van 
Harmonie St Michaël
Heemstede - Zondag 10 
april om 15.00 uur kunt u ge-
nieten van gespeelde film-
muziek in de Pinksterkerk. 
Daar geeft Harmonie St Mi-
chaël haar voorjaarsconcert. 
De kerk bevindt zich aan de 
Camplaan 18 Heemstede. De 
titel luidt ‘Cinema’.
Het concert staat in het te-
ken van bekende filmmelo-
dieën en soundtracks. Voor 
dit concert is inspiratie ge-
haald uit de laatste voorkeu-
ren van de luisteraars van Ra-
dio 4. Zij kozen als absolu-
te nummer 1 voor de thema-
muziek van Schindler’s List. 

Dit nummer wordt deze mid-
dag ten gehore gebracht met 
Maria Eldering, violist bij het 
Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest, als soliste. Daarnaast 
is er muziek van de films Star 
Wars, Indiana Jones, The God-
father en Seven Years in Tibet.
Meer informatie over het 
concert vindt u op www.stmi-
chael-heemstede.nl. Kaarten 
zijn verkrijgbaar via secreta-
riaat@stmichael-heemste-
de.nl of aan de zaal.  Ze kos-
ten 5 euro voor kinderen t/m 
12 jaar; volwassenen betalen 
7,50. De zaal is geopend van-
af 14.45 uur.

Opvallende 
uitkomsten?

Zoals wij vorige week heb-
ben kunnen lezen in de 
Heemsteder, hebben lo-
kale politici van de PvdA 
en GroenLinks het winke-
lend publiek op de Binnen-
weg vragen gesteld over 
een aantal aspecten. Laat 
nu toevallig (?) het publiek 
de antwoorden gegeven die 
beide partijen graag wil-
den horen. Hier kan je twee 
kanten mee op: of de vra-
gen zijn zo gesteld dat het 
antwoord passend was aan 
de vraagstelling of bezoe-
kers met een andere me-
ning hebben ze links laten 
liggen. Al eerder heeft de 
PvdA en zeker GroenLinks 
laten blijken niet de partijen 
zijn waar men in Heemste-
de op kan bouwen en ver-
trouwen. De visie die bei-
den partijen hebben over de 
veranderingen en aanpas-
singen, sluiten precies aan 
bij de uitkomst van hun on-
derzoek. Met recht dus valt 
dit onder de noemer ‘opval-
lende uitkomsten’.
Bert Kruithof, Heemstede

Lezers schrijven ons
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Een brief van de postbode
De lanen op, de lanen in

Mensen de weg wijzen is onlosmakelijk ver-
bonden met het postbodeschap. Waar ik 
ook loop, al ken ik er heg noch steg, blij 
komt men op mij af. Al ben ik stiekem maar 
postbezorgster, en ken ik absoluut niet half 
Heemstede, men denkt onwillekeurig: als 
het loopt als een postbode, praat als een 
postbode, en eruit ziet als een postbode, 
dan zal het de weg wel weten. 
In mijn eigen wijk weet ik dat natuurlijk wél, 
en deel ik mijn kennis graag met wie er be-
hoefte aan heeft. Al is er één ding dat me 
soms verbaast: sommige mensen van buiten 
ons mooie dorp schijnen te denken dat ze 
mij kunnen vragen naar (bijv.) de Zernicke-
stráát. Dat geeft geen pas natuurlijk; zij
bevinden zich ‘op Heemstede’, en aan ‘stra-
ten’ doen wij hier niet. Wij zijn geen Haar-
lemmers, tenslotte. Evengoed wijs ik hun als 
professionele Heemsteedse postbode keu-
rig de weg.  ‘Noblesse oblige’, nietwaar?
Ook al zie ik het als mijn roeping iedereen, 
zonder aanzien des persoons, op het goe-
de spoor te zetten, in mijn oude wijk aan 
de Heemsteedse Dreef had dit voor mij 
wel meer cachet. Daar reden namelijk vaak
verdwaalde buitenlanders, vooral Fransen – 
en die zijn veel chiquer dan gewone men-

sen, zelfs 
dan Heem-
stedenaren, 
dat weet
iedereen. En 
ook zij za-
gen altijd di-
rect bij wie 
ze moes-
ten zijn. Een 
buitenkansje dus voor de postbode die haar 
talen spreekt! 
Maar dat is lang geleden. Aan de Dreef
oefende ik nog mijn koorpartijen tegen het 
achtergrondgedruis van de rijdende auto’s. 
Toen was ik nog ‘de zingende postbode’.
Die titel voer ik allang niet meer, want in 
mijn huidige wijk is het stil. Alleen in de hal-
len van de fl ats durf ik soms nog iets ten
beste te geven.
Bij voorkeur een coupletje chanson. Zo hou 
ik de taal nog een beetje bij, voor als iemand 
een keer Fransen op bezoek krijgt. Als die 
verdwaald zijn, komen ze immers vanzelf
bij mij. En dan weet ik de weg én de spraak. 
Je hebt een roeping of je hebt hem niet.

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

Een brief van de postbode

Column

buitenkansje dus voor de postbode die haar 

Gezocht: kinderen met een beperking

Lekker sporten is voor iedereen
Heemstede – Nautische 
Jongeren Vereniging (NJV) 
de Haven is al 60 jaar de plek 
in Heemstede waar jongeren 
van 7 tot 18 jaar leren zeilen.
De vereniging is opgedeeld 
in drie leeftijdscategorie-
en: mini’s, junioren en senio-
ren. Als het aan het bestuur 
ligt, komt daar nu een afde-
ling bij: de zeilkikkers, spe-
ciaal voor jongeren met een 
beperking.
Want op het water ben je vrij, 
met of zonder beperking.

Bestuursleden Leuny van der 
Werff en Anne Koelman heb-
ben er zin in. Zij zien weke-
lijks met eigen ogen wat be-
zig zijn op en naast het wa-
ter met kinderen doet. “Het is 
niet alleen het zeilen, je leert 
ook hoe het is om samen te 
werken, want je hebt elkaar 
nodig op het water”, vertelt 
Leuny, voorzitter van NJVH. 
Naast kwadraten, sleepboten 
en een originele platbodem 
beschikt de vereniging over 6 
klassieke houten vletten met 

‘Zorg zonder Zorgen’ zet 
machteloosheid om in daden

Regio - Je zult er maar mee geconfronteerd worden. Een 
ernstig ziek kind in de familie. Naast het verdriet is de 
angst om een onzekere toekomst tegemoet te gaan ver-
schrikkelijk.

Dick Kol werd hier mee geconfronteerd toen zijn zoontje 
Philip de diagnose leukemie kreeg. Het mannetje was pas 
anderhalf jaar oud. Vier jaar lang bracht hij maanden door 
in het ziekenhuis. Alle behandelingen en goede zorg ten 
spijt maakt Philip helaas geen deel meer uit van het ge-
zin. Dit trok een enorme wissel op de hele familie. Ouders 
hebben wel iets anders aan hun hoofd dan werken of leu-
ke dingen te ondernemen. In dergelijke situaties komt het 
nogal eens voor dat werkgevers, banken en verzekeraars 
de ouders onvoldoende steunen. Je krijgt dingen te ho-
ren als: “Je kind is ziek, jij toch niet? Kom maar gewoon 
naar je werk.” Een PGB aanvragen duurt al gauw een half 
jaar. Als ouders wil je bij je zieke kind zijn, geen moment 
wijken van zijn zijde. Dat gaat ten koste van je baan, zorgt 
voor hoge kosten, en wie zorgt voor het huishouden? Fa-
milie en vrienden willen wel bijspringen. Maar als het erg 
lang duurt zijn ook zij snel aan het einde van hun Latijn. 
Het betreft niet een griepje, het gaat natuurlijk om ernsti-
ge aandoeningen. 
Dick richtte de stichting ‘Zorg zonder Zorgen’ op. Het 
doel is om ouders die door de ziekte van een kind in fi -
nanciële moeilijkheden komen, fi nancieel te ondersteu-
nen. De stichting gaat daarbij niet over één nacht ijs. Ge-
zinnen zelf kunnen geen beroep doen op steun. Dit wordt 
gedaan op advies van het ziekenhuis of maatschappelijk 
werk. Zij benaderen de stichting als zij zien dat een ge-
zin in problemen komt. Aan de stichting is een advocaat 
verbonden en een Arbodienst. Er volgt een gesprek met 
de ouders om duidelijk te krijgen waar de schoen wringt. 
Moeite met het betalen van de hypotheek? Dan volgt een 
gesprek met de bank om coulance te betrachten bij de 
afl ossing. Werkgevers worden aangesproken op hun ver-
antwoordelijkheid. “Meestal is het een geldkwestie”, zegt 
Dick. “Daar komen wij dan wel uit.” Hij noemt een schrij-
nend voorbeeld van een familie die een dochter met een 
ernstige tumor heeft en recent een tweede dochter uit het 
gezin die de diagnose leukemie kreeg. Je kunt je voor-
stellen dat de gevolgen voor de ouders enorm zijn. Wo-
nend in Zaandam met één kind in het AMC in Amsterdam 
de ander in het UMC in Utrecht. Je zult maar ZZP’er zijn 
of een eigen bedrijf hebben. De inkomsten stoppen en 
hoe dan verder? Jaarlijks helpt Zorg Zonder Zorgen on-
geveer 10 families. Het concept is, zover Dick Kol bekend 
is, uniek in Nederland. Het concept zou een veel bredere 
bekendheid moeten kunnen krijgen. 

Alle vormen van steun zijn welkom via de site:
http://stichtingzzz.nl/contact/.
Eric van Westerloo

een historie. Ze werden voor-
heen gebruikt als reddings-
boot en als postboot voor 
Terschelling. Met deze vloot 
varen ze vanaf de thuisbasis 
aan de Industrieweg naar het 
Spaarne en de Molenplas en 
naar elders in Nederland.
Sportieve leiding geven aan 
kinderen is één ding, maar 
aan deze groep kinderen is 
specialisme vereist. De kin-
deren zijn daarom in goede 
handen bij Anne, die ontwik-
kelingspsychologie studeer-
de aan de Universiteit van 
Amsterdam. Ze werkte eer-
der met kinderen met Down-
syndroom en met autistische 
kinderen en is enthousiast 
over de opzet. ”Het plan is 
om iedere vrijdagmiddag de 
vloot ter beschikking te stel-
len aan de jeugd met een be-
perking.
Wij zorgen voor een vas-
te structuur en voor veel ple-
zier. Dat samen zorgt voor 
een veilige omgeving. De er-
varing leert dat deze kinde-
ren pas gaan leren als ze zich 
veilig voelen. In ons geval be-
tekent dat leren zeilen, spel-
letjes doen en spelenderwijs 
ook leren de boot op- en af 
te tuigen. De sport leent zich 
voor deze doelgroep uitste-
kend om te oefenen in sociale 

vaardigheden, om contact te 
maken en gevoelens te uiten. 
En daarna zien we wel, want 
als de kinderen het leuk vin-
den kunnen we de activitei-
ten uitbreiden met kleine eve-
nementen en georganiseerde 
zeilweekends.” Met de opzet 
heeft NJVH hulp gekregen 
van Joris van Hees, volgens 
Leuny de grote motor achter 
het plan. Sinds 2011 bege-
leidt hij de G-voetballers van 
voetbalvereniging Koninklijke 
HFC als vrijwilliger.
Joris: “Op het voetbalveld 
zien we elke week 42 blije 
gezichten en ik heb er alle 
vertrouwen in dat het met de 
zeilclub net zo zal zijn.
De wereld op het water ziet 
er vriendelijk uit. Met de wind 
in de haren bekijk je het let-
terlijk van een andere kant.

Bovendien zit je natuurlijk 
samen in de boot, dus even 
snel weglopen, zoals kinde-
ren nog wel eens doen, is er 
niet bij.”
Op vrijdag 29 april organi-
seert de zeilvereniging van 
15.00 uur tot 18.00 uur een 
open dag. Alle kinderen tus-
sen 7 en 18 jaar met een be-
perking kunnen met hun ou-
derseen kijkje nemen bij de 
boten. Bij NJVH hopen ze op 
veel belangstelling, ook van 
de kant van vrijwilligers die 
een handje willen helpen.
Zoals Johan Cruijff al zei: 
‘Winnen doe je met z’n allen’.
Voor vragen en aanmelding:
Anne Koelman, tel. 06 
46065951 of internet:
havenmeester@haventje.nl.
Website: www.haventje.nl.
Mirjam Goossens

Anne Koelman, Leuny van der Werff en Joris van Hees.
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WOON EN TUININSPIRATIE OPDOEN VOOR LENTE EN ZOMER 
BIJ TUINCENTRUM DE OOSTEINDE

Het tuincentrum op de Zandlaan, net op de grens 
van Bennebroek en Hillegom is een walhalla voor 
tuinliefhebbers. Alles hebben ze; van bomen tot de 
kleinste plantjes om uw tuin of terras een mooie 
natuurlijke aankleding te geven. Groenblijvend 
of in kleur en geur; planten en bloemen geven 
uw thuis een identiteit: de uwe! Tover uw huis en 
tuin om tot uw eigen paradijsje. Met advies en 
tips voor de juiste soorten die in uw tuin passen 
gaat u aan de slag. Heeft u een vijver of wilt u die 
aanbrengen? Ook dan bent u bij De Oosteinde 
op een goed adres. Moestuinen? Daar weten ze 
heel goed raad mee. Op gebied van decoratie om 
uw interieur binnen een metamorfose te geven, 
zit u ook goed. De nieuwste trends zijn altijd 
aanwezig. Een stap naar buiten en u bent in uw 
tuin en ook daar kunt u fi jn zitten. Mooie stoelen, 
sterke tafels, tuinkussens, barbecues en al het 
tuingereedschap... u vindt het allemaal in dit ruime 
en kwalitatief uitstekende tuincentrum. Er zijn 
altijd scherpe aanbiedingen dus houd die goed 
in de gaten. Beter is het om even gezellig te 
winkelen in het mooie centrum met zijn 
vele trends. 
Zie de advertentie elders in deze krant.











Duurzaam wonen hoeft niet duur te zijn
Heemstede - Overal in het 
land worden steeds meer ini-
tiatieven opgepakt om milieu-
doelstellingen te halen. Het 
verminderen van de uitstoot 
van schadelijke stoffen is een 
doel waar ook de gemeente 
Heemstede aan wil bijdrage. 
Naast het loket duurzaam-
heid, waar men met alle vra-
gen omtrent duurzaamheid 
terecht kan, doet de gemeen-
te meer. Woensdagavond 30 
maart stonden de deuren van 
het raadhuis open om geïn-
teresseerde inwoners voor te 
lichten over wat er zoal mo-
gelijk is. Een keertje geen po-
litiek gekeuvel in de raads-
zaal maar een goede voor-
lichtingsavond.
Wethouder Remco Ates 
noemde het in zijn openings-
woord een hele uitdaging om 
te komen tot energiebespa-
ring. Helaas zijn de subsi-
diemogelijkheden minimaal. 

Al kan men op bijvoorbeeld 
warmtepompen nog wel een 
bijdrage van het Rijk ver-
wachten. Interessant was te 
leren hoe, tegen relatief ge-
ringe kosten, huizen beter 
geïsoleerd kunnen worden. 
Er zijn verschillende oplos-
singen om de spouwmuur of 
de vloer te voorzien van uit-
eenlopende isolerende mate-
rialen. Ruwweg kost het be-
handelen van een spouw-
muur 20,- euro per vierkan-
te meter. De vloer vochtvrij 
houden kan zelfs voor min-
der dan dit bedrag. Ieder huis 
is verschillend en de moge-
lijkheden moeten daarom op 
maat worden uitgedacht. De 
wethouder had nog een aar-
dig oplossing. Indien meer-
dere inwoners besluiten een-
zelfde werk te laten uitvoeren 
kan er via collectiviteit kor-
ting bedongen worden bij le-
veranciers. Ates nodigde be-

langstellenden uit om voor 
de functie van ambassadeur/
spreekbuis van deze groep 
inwoners te gaan fungeren. 

In de hal van het raadhuis 
hadden zich ondernemers 
verzameld die ieder met een 
eigen kleine stand tekst en 
uitleg gaven op hun vakge-
bied. Zij konden ook materi-
alen tonen of kleine demon-
straties geven. De ruim 100 
belangstellenden konden in 
groepjes nog apart voorlich-
ting krijgen over wat er alle-
maal mogelijk is plus een in-
dicatie van de kosten. Een 
leerzame avond.

Heemstede heeft zich met dit 
initiatief van haar beste kant 
laten zien door het huis van 
de burgers open te stellen 
voor het geven van ter zaken 
doende informatie.
Eric van Westerloo
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Kleuren uit het Rijksmuseum 
bij Verfhandel Ree

Heemstede - In 1997 is 
Jasper de Zwart bij Verf-
handel Ree begonnen met 
een stage vanuit de oplei-
ding VBO-detailhandel. Dit 
beviel hem zo goed, dat hij 
meer aan het werk was dan 
leren! In 2004 was het zover: 
Jasper kreeg de kans om de 
verf- en behangspeciaal-
zaak over te nemen. Toen 
bestond Ree al vijftig jaar. 
De heer Ree opende in 1947 
de verfhandel op de Bin-
nenweg 89.
In 1958 kwam zoon H. Ree 
officieel in dienst bij zijn va-
der en veranderde de naam 
in Verfhandel Ree & Zn. De 
heer H. Ree heeft de zaak 
zelfstandig voortgezet van-
af 1975. In 1994 werd de 
zaak overgenomen door zijn 
(destijds) werknemer G. van 
Lochem. In 2004 kreeg Jas-
per dus de kans om de verf- 
en behangspeciaalzaak 
over te nemen als ‘Trotse ei-
genaar’. Zijn opa was ooit 
directeur bij AKZO Nobel in 
Sassenheim, ondernemen 
heeft hij niet van een vreem-
de. Het leukste van zijn vak 
vindt hij het adviseren van 
zijn klanten, of het nu een 
tuinhekje is dat opgeknapt 
moet worden of het decore-
ren van een heel huis.

Rijksmuseum
Jasper kan lyrisch worden 
van kleuren en is trots op 
de authentieke kleuren van 
Sikkens die het Amster-
damse Rijksmuseum wil-
den laten herleven en  ge-
bruikt zijn door architect 
Pieter Cuypers in 1880. “Wij 
zijn officieel leverancier van 
alle verf en decoratieve pro-
ducten binnen het Rijksmu-
seum. In totaal is er meer 
dan 8000 liter Sikkens verf 

gebruikt in het gebouw. 
Deskundigen van Sikkens 
stelden een palet van meer 
dan 60 kleuren samen om 
het interieur van het muse-
um zo natuurgetrouw mo-
gelijk in zijn oude glorie te 
herstellen. Het kleurenpalet 
werd ontwikkeld in samen-
werking met deskundigen 
van de Stichting Restaura-
tie Atelier Limburg. Sikkens 
ontwikkelde de kleuren en 
met deze verf werden de de-
coraties van Cuypers op de 
muren van het museum ge-
restaureerd. Het oorspron-
kelijke decor is het best be-
waard gebleven in de bibli-
otheek, waar de authentie-
ke karakteristieke elemen-
ten goed zijn behouden.
De selectie van 8 nieuwe 
grijstinten en 17 Cuypers 
kleuren, die samen met de 
architecten van het Rijks-
museum zijn ontwikkeld, 
vormen nu samen de nieu-
we collectie Sikkens RIJKS 
kleuren. De Sikkens RIJKS 
kleuren zijn maakbaar in 
Sikkens binnenmuurverven 
en lakken. Wel dient er re-
kening mee te worden ge-
houden dat geringe afwij-
kingen door de invloed van 
het producttype, glans en 
structuur, niet volledig te 
voorkomen zijn. Door glans-
verschil kunnen sommi-
ge kleuren anders worden 
waargenomen. Aangeraden 
wordt daarom de kleuren 
altijd naast een echte staal 
uit de Sikkens RIJKS kleu-
renwaaier te houden.
Het vakkundige personeel 
van Ree helpt u graag bij 
het maken van de juiste in 
kleur en kwaliteit. Wat een 
RIJKdom op de Binnenweg 
89 bij verfhandel Ree!
Ton van den Brink  

Voorjaarsevenement voor ervaren 
en beginnende tuinliefhebber

Regio - Op zaterdag 16 en zondag 17 april 
vindt in de Haarlemse Stadskweektuin het 
grote jaarlijkse Voorjaarsevenement plaats. 
Hét evenement voor de ervaren en begin-
nende tuinliefhebber. 
Op het evenement vindt men een uniek 
aanbod aan vaste planten, één- en twee-
jarigen en houtgewassen ter vergroening 
van de buitenruimte. Ook voor de moes-
tuin kan men er terecht. Maar het aanbod 
behelst nog veel meer. Er is een mooi aan-
bod aan hoogwaardig gereedschap en men 
kan er  minuscuul kleine beestjes kopen die 
plaagbeestjes bestrijden. Verder zijn er be-
mestings- en verzorgingsadviezen en -pro-
ducten te verkrijgen, tonen twee bedrijven 
duurzame mogelijkheden voor erfafschei-

dingen en hekwerk. Ook krijgen de ‘wil-
de dieren’ rond de woning aandacht, denk 
aan tuinvogels, vlinders en egels. Voor hen 
zijn naast informatie(folders) over hun leef-
gewoontes, o.a. zomer- en winterverblijven 
verkrijgbaar.

Voor kinderen worden educatieve activitei-
ten georganiseerd. Daarnaast zijn er in de 
Stadskweektuin een kleine speeltuin, een 
kabouterpad en een dierenweide. Wie moe 
en hongerig is geworden van het ‘tuinshop-
pen’, kan bij duurzame cateraars terecht. 

De Stadskweektuin vindt u aan de Klever-
laan 9. Op beide dagen kunt u er gratis 
gaan kijken tussen 11.00 uur en 16.00 uur. 

Nieuwe ruimte voor Dorcas officieel geopend
Heemstede - Wethouder 
Remco Ates heeft met vrij-
willigster van het eerste uur 
Josine Hansma op 30 maart 

de nieuwe Dorcaswinkel aan 
de  Herenweg 101 geopend. 
De totale opbrengst van de 
winkel gaat naar een drink-

water- en sanitatieproject in 
Tanzania. De opening werd 
voltrokken door het pompen 
van water.
De officiële opening was be-
doeld om alle bedrijven en 
particulieren te bedanken 
voor hun hulp met de verbou-
wing van het pand en de rea-
lisatie van de winkel. In korte 
tijd is met vereende krachten 
een bijzondere kringloopwin-
kel tot stand gekomen. Bij-
zonder door de kwaliteit van 
de tweedehands spullen, de 
verrassende winkelinrich-
ting en het mooie pand, maar 
vooral door de enthousiaste 
inzet van ruim 80 vrijwilligers 
voor het goede doel.
Wethouder Ates benadruk-
te in zijn speech de duurza-

me functie die deze kring-
loopwinkel heeft. Hij noem-
de de kringloopwinkel een 
verrijking van het Heem-
steedse winkelbestand. Het 
mooie, historische pand, dat 

eigendom is van de katho-
lieke kerk en voor een groot 
leeg stond, heeft nu weer 
een nuttige functie. Voorheen 
was Dorcas gevestigd aan de 
Havenstraat.Fo
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Heemstede - Op zaterdag 9 april vindt in de sporthal 
Groenendaal een jubileumuitvoering plaats van de sec-
tie gymnastiek van GSV Heemstede. Om 14.00 uur gaan 
de deuren open om alle belangstellenden binnen te laten. 
Om 14.30 uur start de wervelende show, waarna in een 
vlot tempo de sprongnummers, acro, dans met showele-
menten zullen volgen. Omdat er zoveel kinderen aan mee-
doen is de show in twee gedeelten gesplitst. Om 19.00 uur 
begint de tweede show. Na de openingsdans op het lied-
je ‘Happy’, waar alle kinderen aan meedoen, treden de af-
delingen achter elkaar op. Doordat zij bij verschillende lei-
ding sporten, zijn de onderdelen steeds anders. Aan bei-
de shows werkt ook de wedstrijdgroep mee. Tussen hun 
optredens van het wedstrijdseizoen geven zij demo’s op 
de tumblingmat, balk, brug en lange mat. Dat er vorig jaar 
gestart is met balletlessen laten zij zien in een 5 minuten 
durende ballet act, die op een wedstrijd hoog zou scoren.
Mocht u bij dit spektakel aanwezig willen zijn, reserveer 
dan snel toegangskaarten bij Jos Holdorp, 023-5324160 of 
gsvgymnastiek@hotmail.com. Op vrijdag 8 april zijn er nog 
kaarten bij de leiding te verkrijgen.

De tweede sport wereldwijd
Cricketclub Rood en Wit 
bestaat 135 jaar
Heemstede – Rond 1880 
speelden er diverse cricket-
clubs rond de Haarlemmer-
hout, toen nog Heemstede. 
Vele clubs verdwenen, RCH 
bleef nog even over met Cric-
ketclub Haarlem. In die ja-
ren vormden de tweede- en 
derdeklassers van de Ho-
ger Burgerscholen en gym-
nasiaclubs als Rood en Wit 
en Rood en Zwart. Zij be-
streden elkaar, ook als het 
ging om nieuwe leden. Pim 
Mulier stapte over van Rood 
en Zwart naar Rood en Wit 
en daarmee was het lot van 
Rood en Zwart bezegeld en 
vergaarde Rood en Wit eeu-
wige roem aan de Spanjaard-
slaan, waar zij sinds 1909 on-
der de hoede van de nog ou-
dere en eerbiedwaardige 
HFC, een veld konden be-
spelen. Voor die tijd speel-
den ze op een terrein van 
Van Merlen aan de Meerweg. 
Het spelen op het terrein van 
HFC bracht nog meer op. 
Samenwerking: voetballers 
speelden cricket in de zo-
mer en cricketers voetbal-
den. Zelfs bestuurders wa-
ren lid van beide clubs. Alle-
maal afkomstig uit dezelfde 
kringen. Cras Jan Posthuma 
moet even vermeld worden, 
hij had dezelfde status in die 
tijd als Johan Cruijff in de-
ze tijd verwierf. Onvoorstel-
baar populair bij een sport 
die in ons land nooit de sta-
tus verwierf als bijvoorbeeld 
in India, waar juist nu deze 
week de wereldkampioen-
schappen worden gespeeld 
in overvolle stadions en 2 
miljard mensen dit spektakel 
iedere minuut volgen op tele-
visie. Het is dan ook de twee-
de sport wereldwijd. 

FFOPCC
Een team dat is voortgeko-
men uit Rood en Wit, senio-
ren die zich verenigden in de 
Fellowship of Fairly Odd Pla-
ces CC is FFOPCC, zij spe-
len tegen grote tegenstan-

ders als IJsland, Helgoland, 
Andorra, Madeira. Ze zijn er 
inmiddels wereldberoemd 
mee. Cricket, imported from 
Heemstede. Cricket is eigen-
lijk een eenvoudig spelletje. 
Honkbal kent vier honken en 
cricket maar twee. Weliswaar 
360 graden rondom het slag-
veld en een telling die voor 
buitenstaanders onbegrijpe-
lijk is, maar voor de spelers 
uiterst belangrijk en wel zo 
dat iedere slag of stoot bijge-
houden wordt en in een wed-
strijdverslag wordt vastge-
legd. Vice-voorzitter Alex de 
la Mar kan zo de telling van 
een wedstrijd tegen Neder-
land in de jaren vijftig opzoe-
ken in de statistieken. Met 
de namen van de topscoor-
ders. De club heeft zo haar 
eigenaardigheden, erelijsten 
en onderscheidingen. Zelfs 
een mascotte die jarenlang 
in de spelerstas werd mee-
gesleept, ‘De Spriet’. Zo heet 
inmiddels het lijfblad van 
Rood en Wit, genoemd naar 
de scholekster die voor het  
eerst opduikt in de jaarboe-
ken. Volgens de overlevering 
verschijnt de vogel elke zon-
dagmorgen omstreeks half 
twaalf, destijds de aanvang 
van de wedstrijd. Landt hij in 
een sierlijke duikvlucht van 
rechts, dan zijn de voorteke-
nen goed. Zo niet, dan wer-
den alle middelen te baat ge-
nomen om hem gunstig te 
stemmen zodoende de wed-
strijd alsnog te winnen. De-
ze oer-Heemsteedse cricket-
club bestaat nu 135 jaar, dat 
wordt gevierd met kinderen 
van tien scholen om kennis 
te maken met cricket. Ze krij-
gen vooraf lessen op school 
en gaan dan de wei in. 7 mei 
is de openingsdag, er wordt 
een veiling gehouden van 
memorabilia, oude Sprieten 
en wat de voorzitter, Huib van 
Walsem uit zijn genummer-
de petje tovert. Een wedstrijd 
tussen oud-spelers van de 
eerste teams is rond, evenals 

het Lady’s diner en een oud-
ledenavond. Rood en Wit, 
een club van 250 sporters die 
enthousiast hun sport uitdra-
gen aan de Spanjaardslaan, 
waar ook de jeugd welkom 
is, zie hun website:
www.roodenwit.nl. 
Ton van den Brink

Sparks de verrassende winnaar 
van het Ringvaarttoernooi
Heemstede - Het was de 
laatste test voor de aanvang 
van het nieuwe seizoen en 
een mooie gelegenheid om 
de krachten te meten met  
concurrenten in de Over-
gangsklasse, waarin vorig 
jaar Onze Gezellen zo’n sterk 
debuut had gemaakt. Maar 
de favorietenrol die de Gezel-
len opgespeld hadden gekre-
gen werd niet waargemaakt, 
want Sparks ging er met de 
buit vandoor. RCH-Pingu-
ins ging in de finale kansloos 
onderuit, maar kon op de 3 
daaraan voorafgaande pou-
lewedstrijden met voldoening 
terugkijken.
In de openingswedstrijd van 
het toernooi ging de Racing 
voortvarend van start tegen 
OG. Joey Kuysten en Ferd 
van Stekelenburg, beiden 
met 4 wijd op de honken ge-
komen, werden binnengesla-
gen door achtereenvolgens 
Errol Alexander, Koen Werk-
man en Donny Hamelink en 
daarmee leek het kruit nog 
niet te zijn verschoten. Maar 
RCH liet telkens lopers op 
de honken achter en zo kon 
het gebeuren dat OG in de 
4e en laatste inning langszij 
kon komen, toen Hylke van 

Viersen eigenlijk pas voor ’t 
eerst in de problemen kwam 
en 3 vrije lopen in combina-
tie met een honkslag en een 
OS v9 verantwoordelijk wer-
den voor de gelijkmakende 
runs: 2-2.

De 2e poulewedstrijd, tegen 
Double Stars werd een een-
zijdige vertoning. RCH nam 
direct een 2-0 voorsprong en 
Dion Steyl had niets te duch-
ten van de Heilooër aan-
val. De genadeklap viel in de 
3e inning toen 3 x 4 wijd, 2 
veldfouten en 5 honkslagen, 
waaronder een spetteren-
de grand slam homerun van 
Joey Kuysten, goed bleken 
voor 10 runs en de 12-0 eind-
stand.

De winnaar van de openings-
wedstrijd op zondag, tus-
sen RCH en Sparks, zou zich 
rechtstreeks plaatsen voor 
de finale. De enige run in de 
wedstrijd kwam op naam van 
de openingsslagman in de 1e 
inning, Jazon Allee, na ge-
raakt werper, een grounder 
van Andy Raaff en een honk-
slag van Joey Kuysten. Ver-
der kwam de Racing niet op 
het werpen van Ritzo Jansen 

en ook aan Heemsteedse zij-
de hield starter Al Morales 
de thuisplaat schoon, ook al 
was dat een paar maal op het 
nippertje, getuige de in 5 in-
nings 7 achterblijvers op de 
honken, waarvan 2 op het 3e 
honk.

Omdat in de laatste poule-
wedstrijd OG een 4-3 voor-
sprong in een 4-5 nederlaag 
tegen Double Stars zag ein-
digen, werd Sparks de on-
verwachte finalist. De Haar-
lemse euforie werd helemaal 
compleet toen een volledig 
uitgeblust RCH op alle fron-
ten werd afgetroefd. De Ra-
cing produceerde op het wer-
pen van Robin ter Scheggert 
geen enkele honkslag, de 
Heemsteedse pitching bleef 
het antwoord schuldig en de 
defensie, die het geduren-
de de hele aanloop naar het 
nieuwe seizoen zo goed had 
gedaan, greep maar liefst 7 
x mis. De 0-10 was niet eens 
geflatteerd, want Sparks liet 
ook nog een paar maal vol-
le honken achter.

Komende zaterdag start de 
competitie in de Overgangs-
klasse met een thuiswed-
strijd tegen Quick Amers-
foort, aanvang half drie. Het 
festijn van de Opening Day 
begint al om twee uur.

Themamaaltijd 
in de Luifel
Heemstede - Op dinsdag 18 
april kunt u aanschuiven bij 
de themamaaltijd in eethuis 
De Luifel aan de Herenweg 
96. Onder meer staat op het 
menu een gegratineerde au-
bergine-tomatenschotel. Aan 

tafel tussen 17.15 en 18.00 uur. 
De tafel staat gedekt voor het 
aantal personen waarvoor u 
reserveert. Aanschuiven aan 
de stamtafel, voor mensen die 
alleen komen maar graag sa-
men willen eten, kan om 17.45 
uur. Het diner kost 9,95. Re-
serveren uiterlijk 10.00 uur op 
de dag zelf: 023 – 548 38 28 
kies 1.

Nu kaarten reserveren voor 
jubileumuitvoering GSV
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Waterrijke 
gemeente

Heemstede - Toegegeven: Heemstede 
staat meer bekend om haar ‘groen’ maar 
voor wie het opvalt is heel wat water te 
ontdekken. Uiteraard het Spaarne waar 
Heemstede aan grenst en de Ringvaart 
die de gemeente met Haarlemmermeer 
scheidt en ja, de Leidsevaart. Maar hier 
en daar tussen huizenblokken in diver-
se wijken en bij plantsoenen of als door-
kijkje... Er zijn aardige watergangen bin-
nen de gemeente te vinden die met het 
juiste licht en een fijn lentezonnetje een 
lust voor het oog zijn. Sta er even bij stil 
zo op een drukke dag en laat het razende 
verkeer eventjes op de achtergrond. Ge-
niet van de aanblik van water; het straalt 
rust uit. Locatie: vanaf de Zandvaartbrug.
Joke van der Zee

Lentesingel (2)
Heemstede - Zo staat je vro-
lijke lentefoto in de Heemste-
der en een week later dezelf-
de foto maar dan zonder vro-
lijke lentebloeiers. Dezelfde 
locatie, namelijk de Van Lent-
singel voor de gelegenheid 
vorige week als Lentesin-
gel gedoopt. Nou, dat hoeft 
nu niet meer. Bewoner Jan 
van Bentem die de eerste fo-
to ook aanleverde: “Donder-
dag j.l. begon hier het maai-
seizoen van het openbaar 
groen. Er werd netjes om de 
sneeuwklokjes, krokusjes en 
narcisjes heen gemaaid, zo-
als voorgaande jaren. Doch 
één dag later vrijdag 1 april 
(geen grap) werd door de-
zelfde maaier alles wegge-
maaid. Dit in opdracht van 

zijn baas (van SEIN). Deze 
werkt met een computerkaart 
van de gemeente Heemste-
de. Alles wat groen op de-
ze kaart staat wordt zonder 
pardon afgemaaid, was zijn 
antwoord. Gelukkig”, aldus 
Jan, “werd ik gealarmeerd en 
heb e.e.a. kunnen redden.”

Na dit gebeuren heeft Jan 
meteen contact gezocht met 
het gemeentehuis. “Tot op 
heden ben ik niet terugge-
beld. De gemeente stelt ini-
tiatief van de bewoners op 
prijs, lezen wij op de website, 
om eigen buurt te verfraaien 
en dan deze opdracht? U be-
grijpt waarschijnlijk wel het 
onbegrip van de bewoners en 
passanten van de Kees van 
Lentsingel voor deze daad. 
Het wordt tijd dat deze amb-
tenaar eens op z’n fiets stapt 
en niet vanuit zijn computer 
zijn opdrachten laat uitvoe-
ren...”

HBC tennis gaat in eigen 
stroombehoefte voorzien
Heemstede - Voortvarend-
heid kan men het bestuur van 
de tennisvereniging HBC niet 
ontzeggen. Op de clubagen-
da zetten van duurzaamheid 
heeft er toe geleid dat ze, vrij-
wel volledig, gaan voorzien in 
hun eigen stroombehoefte. 
Op het clubhuis komen zon-
nepanelen die met een beet-
je goede wil 14.000 KWH aan 
stroom kunnen leveren. De 
investering van 21.000 euro 
is fors, al ontvangt men nog 
wel wat subsidie.
Gelijktijdig met het werk, dat 
in de loop van april is afge-
rond, vernieuwt men voor 
7000 euro het dak van het 
clubhuis. Het dak was pas 

over twee jaar aan vervan-
ging toe toch is het handig 
dit nu al te doen nog voor-
dat de panelen worden ge-
plaatst. HBC tennis is niet 
over één nacht ijs gegaan al-
vorens men het definitieve 
besluit nam. Een commissie 
duurzaamheid boog zich over 
de verschillende mogelijkhe-
den en offertes. 

Ook de gemeente keek over 
de schouders van de com-
missie mee en stond HBC 
tennis met raad en daad ter-
zijde. Het werk is gegund aan 
de firma NSN Service uit het 
naastgelegen Zwaanshoek. 
Het bestuur van HBC tennis 

Een koene 
reddingsactie
Heemstede - Een automo-
biliste reed zaterdagmiddag 
2 april vanuit de Overijsel-
laan de Provinciënlaan op. 
Zij schrok kennelijk van een 
van linkskomende auto. Het 
kwam tot een botsing tussen 
beide voertuigen. De vrouw 
gaf gas, reed rechtdoor zó 
het water in. Hulp was direct 
ter plaatse. Een man, naar het 
scheen een Syriër die al ge-
ruime tijd in Nederland ver-

blijft, heeft de vrouw gered 
uit de auto. De situatie trok 
veel bekijks en het bericht is 
in diverse media - waaronder 
landelijke kranten - opgeno-
men. Ambulancepersoneel 
heeft zich over de vrouw ont-
fermd en haar naar een zie-
kenhuis gebracht.
De andere automobilist was 
wel erg geschrokken, maar 
verder ongedeerd. De trau-
mahelikopter hoefde geen 
hulp meer te bieden. De 
auto is door een berger uit het 
water getakeld.
Ton van den Brink

had nog een opsteker voor 
de leden. In overleg met de 
gemeente, RCH Pinguïns en 
Sportplaza is er een oplos-
sing gevonden voor de hin-
derlijke lichtinval op de ten-
nisbanen. De lampen van 
het honk- en softbalveld wa-
ren de oorzaak van verve-
lend schijnsel op de banen. 
In goede samenwerking zijn 
de lampen zodanig aange-
past dat de storende lichtin-
val is weggenomen, zonder 
dat de honk- en softballers 
aan kwaliteit moeten inleve-
ren. HBC tennis heeft met het 
opwekken van eigen stroom 
weer een stap gezet naar 
verdere verduurzaming van 
de club. Voorzitter Hans Fon-
kert hoop op prachtige zo-
mers met heel veel zon. Wie 
wil dat niet?
Eric van Westerloo

HFC G1- HBC G1     3-6
Verrassend...
In de aanloop naar de wedstrijd komen er 
steeds meer, vervelende, berichtjes over af-
meldingen en blessures. Gelukkig is de se-
lectie breed genoeg zodat er getalsmatig 
nog een team op de been te brengen is. Een 
normale veldbezetting kan vergeten worden. 
Coach Jan kijkt dan ook wel zorgelijk, maar 
heeft tegelijkertijd iets mystieks over zich. Bij 
het bekend maken van de opstelling wordt 
dat duidelijk. Frank vervangt de vaste kee-
per Sebastiaan, die op zijn beurt weer de ge-
blesseerde Denzel vervangt. Martijn neemt 
verder de centrale plek op het middenveld 
in van Thomas die door werk verhinderd is. 
Daaromheen nog wat fantasietjes van Jan en 
het spel kan beginnen. 

HFC haalt altijd het beste in HBC naar boven. 
Het is deze keer niet anders. Het initiatief ligt 
bij HBC, HFC biedt echter verrassend tegen-
stand. HBC komt op voorsprong, door Mar-
tijn en Arjen, maar HFC trekt tot twee keer 

toe de stand weer gelijk. De rust wordt be-
nut om nog wat puntjes op de i te zetten. 
In de tweede helft laat Jeroen zien dat trai-
nen wel degelijk zin heeft. Passes met links 
en kopballen lukken, tot ieders verbazing, nu 
wel. Die bezieling is ook bij de andere spe-
lers merkbaar. Maarten en Liban geven niets 
meer weg. Sebastiaan doet Denzel vergeten. 
Frank is, over de grond, niet te passeren. Tho-
mas zijn inzet is op het veld net zo groot als 
op zijn werk (want kan toch nog een deeltje 
meedoen) en maakt er twee. Davy levert ve-
le mooie voorzetten. Gert-jan sleurt als altijd 
en pakt zijn doelpuntje mee. Marftijn is he-
lemaal leeg gespeeld. Arjen bond minstens 
twee verdedigers aan zich, maar scoorde 
toch weer. HFC maakte de mooie doelpun-
ten, maar HBC maakte er meer. Zo ging HBC 
dus met de winst naar huis. Dat is dan weer 
niet verrassend.....

Leo Holdorp

INGEZONDEN

 
22   de Heemsteder  •  6 april 2016





Lezers schrijven ons

Elly parkeert haar auto op de Raadhuisstraat te Heem-
stede en meldt zich aan via een mobiele parkeerapp. Bij
terugkomst blijkt een bekeuring te zijn uitgedeeld. Elly con-
stateert dat zij nog steeds is aangemeld en spreekt de par-
keerwachter aan. Jammer mevrouw, u heeft een verkeerd 
kenteken opgegeven. De parkeerboete blijft gehandhaafd.

Elly laat het er niet bij zitten. Zij voelt de parkeerboete als 
groot onrecht omdat zij wel parkeergeld heeft betaald. Zij 
tekent, na betaling van de parkeerboete van 56,50 euro, 
bezwaar aan en verzoekt om te worden gehoord door de 
bezwarencommissie. Dat bezwaar wordt afgewezen met 
als motivering: opgave van een verkeerd kenteken dient 
voor rekening te komen van de parkeerder. De zaak wordt 
afgedaan zonder hoorzitting.

Elly laat het er weer niet bij zitten. Zij gaat in beroep bij de 
rechtbank. Die oordeelt dat niet vaststaat dat parkeergeld 
is betaald en wijst het beroep af. Wel oordeelt de rechtbank 
dat de hoorplicht is geschonden en kent Elly een proces-
kostenvergoeding toe van 1.025 euro. 

Elly vindt het best. De vergoeding van 1.025 euro is een 
redelijke tegemoetkoming voor de boete van 56,50 euro 
die zij wel moet betalen. De gemeente gaat echter in ho-
ger beroep bij het Gerechtshof en voert aan dat de hoor-
plicht niet is geschonden. Het Gerechtshof oordeelt dat de 
rechtbank terecht heeft geoordeeld, dat de hoorplicht is 
verzaakt en wijst het hoger beroep af. Elly had echter ook
hoger beroep aangetekend tegen de beslissing dat niet 
vaststaat dat zij parkeergeld betaald had, nu de gemeen-
te immers in hoger beroep was gegaan. Dat beroep slaagt. 
Het Gerechtshof acht aannemelijk, dat parkeergeld is be-
taald en verklaart het hoger beroep van Elly gegrond. Zij 
krijgt het parkeergeld van 56,50 euro terug. De gemeente 
wordt veroordeeld in de kosten van het hoger beroep van 
992 euro en moet aan het Gerechtshof een bedrag van 497 
euro aan griffi erecht betalen. 

Resumerend: de gemeente moet totaal 1.025 + 56,50 + 
992 + 497 = 2.570,50 euro betalen en dan zijn de kosten 
van het ambtelijk werk en het salaris van totaal 4 rechters 
met griffi ers niet meegeteld. 

Juridisch gezien gaat het niet om een boete, maar om een 
naheffi ngsaanslag. Een belastingszaak dus. In feite heeft 
Elly een onjuiste aangifte (lees: opgave verkeerd kenteken) 
gedaan, maar wel de verschuldigde belasting (lees: par-
keergeld) betaald. Dan mag volgens de Hoge Raad geen 
naheffi ngsaanslag (lees: parkeerboete) worden opgelegd.

Deze vraag kan nog worden gesteld: gemeenschapsgeld, 
daar moet je toch zorgvuldig mee omgaan? Overigens kan 
de gemeente nog in cassatie bij de Hoge Raad. 

J.W. Spanjer, Heemstede (advocaat) 

Een parkeerboete te Heemstede

VEW 1 viert feestelijk kampioenschap
Heemstede – Afgelopen zaterdag is het 
voetbalteam VEW 1 kampioen geworden in 
de vierde klasse B met een 2-0 overwinning 
op HBC. De mannen van het VEW 1-team 
konden hun geluk dit seizoen niet op. Het 
gehele jaar is VEW gelukt om ongeslagen 
te blijven.

Een feestje kon daarom zeker niet uitblij-
ven. En zo geschiedde: het kampioenschap 
werd door VEW 1 in de kantine met hun an-
dere teams en supporters uitbundig gevierd 
met een feest, waarvoor iedereen was uit-
genodigd. 
Bart Jonker

Op de foto met een redder
Met mij op de foto staat Mostafa Hamoud. 
Hij hielp zaterdag een vrouw die met haar 
auto in het water reed (ongeval Provinciën-
laan, red.).
Ik ontmoette hem op school waar we Neder-
landse les krijgen en we hadden een kort ge-
sprek over het incident.
Mustafa komt uit Aleppo, in het noorden van 
Syrië, waar hij een klein bedrijf had in glas-
productie. Hij kwam naar Nederland onge-
veer een jaar geleden en woont nu hier met 
zijn drie kinderen en zijn vrouw. Zij is vrijwilli-
ger bij een tehuis voor ouderen, en leert ook 
Nederlands.
Mostafa is geïnteresseerd om industriële ap-
paratuur naar ontwikkelingslanden uit te voe-
ren.
Mustafa benadrukte dat hij niet de enige was 
die in het water in sprong om de vrouw te 
redden: er waren nog een man en vrouw die 
hetzelfde deden. Dat waren geen vluchtelin-
gen. 
Mustafa drong erop aan dat de lof en eer die 
hem overkwam tevens naar de man en vrouw 
gaan, die samen met hem gehandeld hebben 
om het slachtoffer te redden.
Hij zegt: “Ik vind het logisch dat een persoon 
probeert een ander mens te redden die zich 
in zo’n benarde positie komt.”
Mustafa kon het niet helpen dat in het 
nieuws kwam dat “een vluchteling de vrouw 
heeft gered”.
Hetzelfde gebeurde eerder met de jonge Sy-
rische Mouhsen, toen hij een Nederlandse 
oudere man redde die in een Amsterdamse 
gracht viel, een paar maanden geleden.

Het lijkt met die berichtgevingen misschien 
dat een dergelijke nobele daad iets is voor 
‘vluchtelingen’.
Een vluchteling is iemand die een hoge prijs 
betaalt voor de zware omstandigheden in 
hun land en wordt gedwongen om hun toe-
vlucht in het buitenland te nemen.
Dit betekent niet dat hij fundamentele men-
selijke waarden en moraal opgegeven heeft 
voor een nobele actie als het redden van een 
persoon.

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

(Khaled schrijft zijn bijdrage in het Ara-
bisch, daarna wordt de tekst vertaald naar het
Engels en tot slot volgt daar een Nederlandse 
vertaling van, red.)

Op de foto met een redder

Column Khaled sara ontvluchtte Syrië, waar hij journalist was.
Hij woont nu met vrouw en dochters in Bennebroek.

Meiden Voetbal Middag bij HBC
Heemstede - Woensdag 
20 april van 15.00 - 17.00 
uur houdt HBC een middag 
waarin meidenvoetbal cen-
traal staat. Kom je ook? HBC 
is de grootste meisjes-voet-
bal-vereniging van Heemste-
de, met op dit moment zeven 
meisjesteams. 
Op deze middag wordt trai-
ning gegeven, er is een pe-
nalty-bokaal mét prijs, en na-
tuurlijk ontbreken de leuke 
(voetbal)spelletjes niet.
Je hoeft geen lid te zijn! Mee-
doen is gratis. Cruquiusweg 
39 Heemstede.
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Auteursbezoek
Dinsdag 12 april bij 
Boekhandel Blokker gaat 
Gerbrand Bakker in ge-
sprek met drie genomi-
neerde vertalers. Aanvang 
20.00 uur. Avond ism met 
boekhandel Athenaeum 
Haarlem. Loc: Binnenweg 
138, Heemstede. Toegang 
vrij, reserveren via: 023-
5282472.
 
Evenementen
Woensdag 13 april Puz-
zelruilbeurs in Grand Ca-
fé van woonzorgcentrum 
S. Jacob in de Hout, Zui-
derhoutlaan 1 te Haarlem. 
13.30-15.00 uur. Toegang: 
vrijwillige bijdrage.

Film
Woensdag 13 april Ro-
mantisch drama bij WIJ 
Heemstede, 20.00 uur.  He-
renweg 96 Heemstede. Re-
serveren: (023)548 38 28 
kies 1.
www.wijheemstede.nl 

Donderdag 14 april Film 
(drama met Morgan Free-
man en Diane Keaton) en 
lunch bij WIJ Heemstede, 
Herenweg 96. Van 10.30 
tot ± 13.30 uur. Kosten in-
cl lunch: 13,50. Reserveren 
uiterlijk dinsdag 12 april: 
(023) 548 38 28, kies 1.

Jeugd
Zondag 10 april Voorstel-
ling Dikkie Dik en de taart, 
in De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Aanvang 11.00 
uur. Entree: 9,50 euro.
Zie ook:
www.podiaheemstede.nl.

Woensdag 20 april Mei-
den Voetbal Middag bij 
HBC Cruquiusweg 39 
Heemstede. 15.00-17.00 
uur. Meedoen gratis, trai-
ning en leuke voetbalspel-
len. Lid zijn is niet nodig. 
Gratis toegang.

Lezingen
Dinsdag 12 april PKN 
Heemstede organiseert le-
zing met Rien Kaashoek, 
thema: wiskunde en kerk. 
Pauwehof, Wilhelminaplein 
Heemstede. 20.00 uur. Toe-
gang: 5,-.

Markten
Zaterdag 9 april Grote 

hobby- en creatiefmarkt in 
de Van Zantenhal Nieuw-
Vennep, IJweg 1415. 10.30-
16.30 uur. Toegang: 4,50. 
Kinderen onder 12 en met 
begeleiding: gratis.

Zaterdag 9 april Kinder-
kledingbeurs in de gym-
zaal Jacobaschool Heem-
stede. Lanckhorstlaan 9, 
11.00-12.30 uur. Info en 
kleding verkopen: kleding-
beursjacoba@gmail.com

Muziek
Zaterdag 9 april Fado-
zanger en gitarist Fernan-
do Lameirinhas in de Oude 
Kerk Heemstede. Aanvang 
20.15 uur. Entree: 19,50 eu-
ro. Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede of voorafgaand 
aan de voorstelling.

Zaterdag 9 april Uitvoe-
ring Noordhollands Prome-
nade Orkest, Wilhelmina-
kerk Haarlem. Met o.a wer-
ken van Jaques Offenbach, 
Franz von Suppe, Antonin 
Dvorak en Franz Lehar. 
Mmv Pauline van Eijk, mez-
zosopraan en Henk Schee-
per, bariton. Gedempte Ou-
de Gracht 61. Aanv. 20.15 
uur. Toegang: 12,50 en �5,- 
euro voor kinderen tot 12. 
Info: www.nhpo.nl.

Zondag 10 april Pianist 
Cor Bakker in concertreeks 
‘Jazz in Zandvoort’, thea-
ter De Krocht, Grote Krocht 
41 te Zandvoort. 14.30 uur, 
entree: 15,- euro. Kaarten: 
023-5310631 of via:
www.jazzinzandvoort.nl

Zondag 10 april 15.00 
uur, Harmonie St Michaël 
in Pinksterkerk. Zaal open: 
14.45 uur. Thema ‘Cinema’. 
Kaarten via secretariaat@
stmichael-heemstede.nl of 
aan de zaal, 7.50; kinderen: 
5,-. Info: www.stmichael-
heemstede.nl.

Zondag 10 april Kenne-
mer Jeugd Orkest speelt 
jubileumconcert in Phil-
harmonie Haarlem. Aanv. 
15.00 uur. Toegang: 17,50 
volw en 12,50 jeugd / cjp. 
Kaarten:
www.theater-haarlem.nl of 
dekassa van de Philharmo-
nie. Meer informatie:
www.kennemerjeugdorkest

AgendA

openingsuren: 9.00- 22.00 
uur. Zie ook:
www.robclous.nl en
www.wijheemstede.nl

Theater
Donderdag 14 april
Turks Fruit, theatervoorstel-
ling, monoloog, van Sjoerd
Pleijsier. Aanvang 20.15 
uur. Entree: 18.50.
Kaarten verkrijgbaar via:
www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede of voorafgaand 
aan de voorstelling.

Zaterdag 23 en zon-
dag 24 april ‘Ren voor je 
vrouw!’ Klucht in Haarlem-
merhouttheater. 23 april: 
20.15 uur en 24 april: 14.30 
en 20.15 uur. Kaarten: 
www.mltheaterproducties.nl

Themabijeenkomst
Woensdag 13 april Le-
zing fairtrade bij Vrou-
wen van Nu, 14.00 uur. WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 
Heemstede. Niet-leden be-
talen 2,50.

Donderdag 7 april Work-
shop voor ouders ‘Op naar 
de Brugklas’, tussen 19.00-
21.00 uur. Deelname: 5,- 
euro en 7,50 voor niet-
leden. In de Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1. 
www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl

Woensdag 20 april Open 
avond loge Vicit Vim Virtus, 
een kijkje bij de vrijmet-
selarij, Ripperdastraat 13 
Haarlem. Aanv. 20.00 uur. 
Mannen ouder dan 18 zijn 
welkom. Aanmelden:  info.
loge024@vrijmetselarij.nl 
of 06-53672151.

AgendA Woensdag 13 april Uit-
voering van de Mes-
siah van Händel door
Oratoriumkoor Benne-
broek, 20.00 uur. Jozef-
kerk, Kerklaan 9 in Benne-
broek. Kaarten v.a 20,- bij 
oa leden van het koor en
www.oratoriumkoorben-
nebroek.nl of boekhandel 
Readshop Bennebroek.

Zondag 17 april Theecon-
cert in de Oude Kerk Wil-
helminaplein Heemstede. 
Met Trio Intermezzo. Toe-
gang gratis. Deurcollecte. 
Aanvang 15.00 uur.

Open dagen
Vrijdag 15 april Kijkje ne-
men bij kinderdagverblijf 
Pierewiet (Casca Kinder-
opvang), 9.00-12.00 uur, 
Molenwerfslaan 9 Heem-
stede. Dit in kader van 
Week van het jonge kind. 

Sport
Zaterdag 9 april Jubi-
leumuitvoering GSV, afd 
gymnastiek, sporthal Groe-
nendaal Heemstede. 14.30 
+ 19.00 uur uur shows. De-
mo’s diverse onderdelen 
en muziekoptredens. Kaar-
ten reseveren: Jos Holdorp, 
023-5324160 of
gsvgymnastiek@hotmail.
com.

Tentoonstellingen
T/m 13 april Cursisten 
olieverf van WIJ Heemste-
de tonen werk in de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 
11 Heemstede. Openings-
uren: maandag t/m vrijdag 
van 9.00-12.00 uur en van 
13.00-17.00 uur.

T/m 15 april Diverse kun-
stenaars tonen werk in 
thema ‘Kunst & Religie’ 
in de Kloostergangen van 
het Stadhuis aan de Grote 
Markt Haarlem.
Zie ook www.kzod.nl en 
www.facebook.com/kunst.
zijonsdoel

T/m zondag 17 april 
Werk van Emilio Sánchez 
Díaz (Mexico) in Galerie de 
Waag, Spaarne Haarlem. 
Zie ook: www.kzod.nl.

T/m 1 mei Expositie Rob 
Clous in de Luifel, WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 
Heemstede. Te zien tijdens 

Heemstede - Op dit mo-
ment staan in diverse tui-
nen de magnolia’s volop 
te bloeien.

De Magnolia bloeit vroeg 
in het voorjaar en geeft 
meest een rijke bloei van 
prachtige grote bloemen.

Een weelde van mooie 
kleuren roze en wit, het 
lijkt of de boom met 
kaarsjes is versierd, als je 
naar de vorm kijkt. 
Een lenteboom!
 
Foto:
Marenka Groenhuijzen

Lenteboom

Kinderkleding-
beurs 

Jacobaschool
Heemstede - Op zaterdag 9 
april wordt in de gymzaal van 
de Jacobaschool de voor-
jaarskinderkledingbeurs ge-
houden. De verkoop in het 
pand aan de Lanckhorstlaan 
9 duurt van 11.00 tot 12.30 
uur. Kleding verkopen?
Informeer via kleding-
beursjacoba@gmail.com. Het 
innemen van de te verkopen 
kleding is op vrijdag 8 april 
van 20.00 tot 22.00 uur. Za-
terdagmiddag tussen 15.30 
en 16.00 uur wordt de ver-
kochte kleding afgerekend 
en kunt u de verkochte kle-
ding weer ophalen. Van de 
verkoopprijs is 20% voor de 
kledingbeurs en 80% voor u. 
Niet verkochte kleding kunt 
u na afl oop van de beurs ook 
achterlaten voor het goede 
doel.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 6 april 2016

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
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

Nieuwe bomen Vrijheidsdreef
Inspraak 6 april
Op 6 april start de inspraak voor het vervangen 
van de bomen op de Vrijheidsdreef. U kunt 
tot en met 3 mei 2016 uw mening geven over 
de nieuwe bomen. Dat kan door een online 
enquête in te vullen op www.heemstede.nl of 
een papieren versie in het raadhuis. Gekozen 
kan worden uit twee ontwerpen: ofwel vier 
rijen met dezelfde boomsoort (beuk of linde) 
ofwel de middelste twee rijen met dezelfde 
boom en diverse soorten aan de buitenzijde. 
Daarnaast kunt u een voorkeur voor de 
boomsoorten aangeven. 

Met de enquête wil de gemeente inzicht krijgen 
in de wensen van de bewoners. De resultaten 
worden als inspraakreacties meegenomen bij de 
besluitvorming. De gemeente bepaalt na afweging 
van alle argumenten de uiteindelijke keuze. 

Via de enquête wordt ook de belangstelling voor 
het adopteren van een boom op de Vrijheidsdreef 
gepeild. De mogelijkheid een boom te adopteren is 
een voorstel van HBB, VVD en CDA.

Inloopavond 19 april 
Wie een toelichting wil op de voorgestelde 
boomsoorten en op de enquête is van harte 
welkom op de inloopavond. Deze vindt plaats op 19 
april 2016 tussen 19.30 en 21.00 uur in de Burgerzaal 
van het raadhuis.

Vervanging bomen
Een groot deel van de paardenkastanjes op de 
Vrijheidsdreef is in oktober 2015 gekapt omdat 
ze ernstig verzwakt waren door de kastanjeziekte 
en een gevaar voor de omgeving opleverden. De 
overige kastanjes worden komend najaar gekapt. Subsidiebudget 

beschikbaar voor 
sportstimulering en 

archeologie

In deze uitgave:
- Afsluiting Velsertunnel
- Vacature rekenkamercommissie
- Nieuwe bomenkaart

Optie 1: Alle (vier) rijen beplanten met bomen van één 
soort (beuk of linde).

Optie 2: De middelste twee rijen beplanten met bomen van 
één soort en de buitenste twee rijen met diverse soorten.

Bijeenkomst over spoorwegovergang 
Alverna
Donderdag 14 april om 20.00 uur
Op donderdag 14 april om 20.00 uur is er in het 
raadhuis in Heemstede een openbare bijeenkomst 
over de (nu afgesloten) spoorwegovergang bij 
de Laan van Alverna. ProRail heeft onderzoek 
gedaan naar diverse opties voor een veilige 
oversteek van het spoor bij Laan van Alverna en 
Leyduin. Tijdens de openbare bijeenkomst zal 
het college van B&W zijn voorlopige standpunt 
toelichten. ProRail is aanwezig om eventuele 
technische vragen te beantwoorden. De 
belanghebbende partijen (Fietsersbond, Wandelnet 
en bewonersvertegenwoordigingen) kunnen bij 
deze bijeenkomst hun reactie geven. Daarnaast 
wordt iedereen van harte uitgenodigd tijdens 
de bijeenkomst zijn mening te geven over de 
onderzochte opties en alternatieven. 

Vervolg
Na de bijeenkomst zal het college een definitief 
standpunt innemen dat op donderdag 12 mei 

wordt besproken door de commissie Ruimte. Naar 
verwachting kan besluitvorming door de raad op 
zijn vroegst in juni 2016 plaatsvinden. Dit betekent 
dat de sluiting van de overgang in elk geval wordt 
verlengd tot 1 juli 2016.

Achtergrond
In december 2015 bepaalde de Raad van State 
dat de spoorwegovergang Alverna, eerder 
afgesloten door ProRail, openbaar is en open moet 
en dat ProRail de veiligheid moet garanderen. 
Gemeente, ProRail, Fietsersbond, Wandelnet en 
bewonersvertegenwoordigingen zijn in overleg 
over de opties voor een veilige oversteek voor 
wandelaars en fietsers. Meer informatie over de 
spoorwegovergang Alverna en de diverse opties 
deze te beveiligen vindt u op www.heemstede.nl 
(Plannen en projecten > Spoorwegovergang Laan 
van Alverna).



Afsluiting Velsertunnel en Wmo-vervoer
Wat betekent de sluiting van de Velsertunnel 
voor Wmo-klanten in een BIOS-taxi? ‘Blijf 
zoveel mogelijk buiten de spits’ is wel het 
belangrijkste advies. De mensen van de 
BIOS-groep denken graag met u mee over 
alternatieven als u uw rit bestelt. 

Vanaf vrijdag 15 april (21.00 uur ‘s avonds) gaat de 
Velsertunnel voor negen maanden dicht. Dat heeft 
ook gevolgen voor de BIOS-taxi’s die Wmo-klanten 

rondrijden. Deze taxi’s rijden ook regelmatig door 
de Velsertunnel. Na 15 april moeten ze tijdelijk een 
andere route nemen en zullen dus langer over een 
rit doen. Met name in de spits is er veel kans op file, 
met vertraging tot gevolg. 

Blijf buiten de spits
Hoe groot de overlast is, verschilt per route en is 
erg afhankelijk van het moment van vertrek. De 
verwachte hinder is het grootst in de spits, van 6.00 

Subsidies voor 
sportstimulering en 
archeologie
Ook dit jaar is er een budget beschikbaar voor 
activiteiten gericht op sportstimulering en 
activiteiten op het gebied van archeologie. 
Wilt u in 2016 een activiteit organiseren die het 
sporten van jongeren, ouderen, minder validen 
of topsporttalenten stimuleert? Hiervoor is 
in 2016 een subsidiebudget beschikbaar van 
€ 15.000. Op het gebied van archeologie is er 
een budget van maximaal € 1.500 beschikbaar. 
Mogelijk komt uw initiatief in aanmerking voor 
een subsidie van de gemeente Heemstede.

Waar moet uw subsidieverzoek 
aan voldoen
- de activiteit moet voldoen aan de voorwaarden 

in de Algemene subsidieverordening Heemstede 
2016, de Bijzondere verordening incidentele 
subsidies sportstimulering 2016 en de Bijzondere 
verordening incidentele subsidies archeologie 
2016. 

- de kortdurende activiteit of het project moet in 
2016 van start te gaan. 

- het subsidieverzoek voor sportactiviteiten moet 
vóór 1 juni 2016 worden ingediend.

- aanvragen voor archeologie worden behandeld 
op volgorde van binnenkomst.

Informatie
Alle voorwaarden, de Algemene 
subsidieverordening Heemstede 2016, de Bijzondere 
verordening incidentele subsidies sportstimulering 
2016 , de Verordening incidentele subsidie 
archeologie 2016 en het aanvraagformulier voor 
het jaar 2016 vindt u op www.heemstede.nl bij 
‘Over Heemstede’. Voor meer informatie over deze 
subsidies kunt u ook contact opnemen met de 
heer Koen Siegrest van de afdeling Welzijnszaken, 
telefoonnummer 023-5485679 of via de e-mail: 
ksiegrest@heemstede.nl. 

Wij zoeken voor de rekenkamercommissie Heemstede een extern lid voor de functie van:

Secretaris / plaatsvervangend 
voorzitter rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie Heemstede is opgericht om de gemeenteraad te versterken in zijn 

controlerende functie. De rekenkamercommissie bestaat uit een externe voorzitter, een externe 

secretaris en drie raadsleden.

De rekenkamercommissie heeft de bevoegdheden, de middelen en het budget om onderzoek te 

laten doen naar onderwerpen die zij zelf kiest. Zij verricht één tot twee onderzoeken per jaar. 

De externe leden worden benoemd door de gemeenteraad voor een periode van 3 jaar.

Functie inhoud

De secretaris neemt volwaardig deel aan de discussie en de besluitvorming van de commissie 

en vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. Hij of zij werkt de onderzoeksopdracht voor de 

door de commissie wenselijk geachte onderzoeken uit en heeft vervolgens een coördinerende 

en begeleidende rol bij de uitvoering van die onderzoeken. De secretaris zorgt voor de agenda, 

het verslag en de bewaking van de follow up van de vergaderingen. Bewaakt het budget en 

de planning van de commissie. Zorgt ervoor, dat het jaarverslag van de commissie goed en 

tijdig tot stand komt. De secretaris krijgt bij de uitvoering van de secretariële taken praktische 

ondersteuning van de griffie.

U beschikt over

- een academisch werk- en denkniveau

- ervaring met het opereren in een bestuurlijke omgeving

- een communicatieve en effectieve stijl van werken in de omgang met de diverse geledingen, 

 die bij het werk van de commissie zijn betrokken

- kennis van en ervaring met (het begeleiden van) beleidsonderzoek

- ervaring met, inzicht in of affiniteit met politieke processen en het functioneren van 

overheidsorganisaties, bij voorkeur in het lokaal bestuur

 

De secretaris ontvangt volgens de huidige regeling een vergoeding van € 150,- per maand. 

De rekenkamercommissie vergadert gemiddeld 10 keer per jaar.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over deze functie contact op met de griffier, mevrouw I.C.M. Hesp 

via telefoonnummer (023) 548 56 46 (alle dagen behalve maandag). Meer informatie over 

het werk van de rekenkamercommissie, het jaarverslag en bijvoorbeeld de Verordening 

rekenkamercommissie vindt u op www.heemstede.nl.

Uw sollicitatie

Stuur uw sollicitatie en CV voor 20 april 2016 via www.werkenbijheemstede.nl, 

t.a.v. mw. I.C.M. Hesp. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 29 april 2016.

tot 10.00 uur en van 15.00 tot 19.00 uur. 
Als u een afspraak moet maken waarbij u een taxi 
nodig heeft, houd dan zoveel mogelijk rekening 
met tijden buiten de spits.
Maak als het kan gebruik van het openbaar vervoer. 
De mensen van de BIOS-groep denken daarover 
graag met u mee als u uw rit bestelt. Heeft u vragen 
over wat dit voor uw rit betekent, bel dan met de 
BIOS-groep op telefoonnummer: 0900-8684 
(€ 0,10 per minuut).



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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 (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. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het 
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de 
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij 
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader 
‘Beroep’.

Bezwaar
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. Verzoek om voorlopige voorziening 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
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van dit besluit (zie voor de omgevingsvergunning het kader 
‘Uitgebreide procedure omgevingsvergunning’) 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 kader ‘Bezwaar’.

- Straatverlichting defect? 
- Losliggende stoeptegels?
- Kapot speeltoestel?

Meld gevaar, schade op straat of overlast via 
www.heemstede.nl/meldpuntwoonomgeving
Geen toegang tot internet? Bel tijdens 
openingstijden het meldnummer van de 
gemeente (023) 548 57 62

Bomenkaart 
Heemstede 2016 
vastgesteld
Op 29 maart 2016 heeft het college de Bomenkaart 
Heemstede 2016 vastgesteld. De belangrijkste 
wijziging ten opzichte van de vorige Bomenkaart is 
de aanvulling met 246 gemeentelijke bomen. Op de 
nieuwe Bomenkaart staan ook 220 bomen in bezit 
van particulieren en 18 particuliere boomzones. De 
genoemde bomen en boomzones zijn zó belangrijk 
voor het groene karakter van Heemstede, dat ze een 
beschermde status hebben.  
Voor het kappen van bomen die op de Bomenkaart 
staan is altijd een omgevingsvergunning nodig. 
Uitgebreide informatie en de interactieve 
Bomenkaart vindt u via www.heemstede.nl/
bomenkaart

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Anton Mauvestraat 1, het uitbreiden van een 

woonhuis, wabonummer 36369, ontvangen 20 
maart 2016

- Orchideeënlaan 6, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 36367, ontvangen 20 
maart 2016

- J. Dixlaan 23, het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 36405, 
ontvangen 21 maart 2016

- Zandvoorter Allee 30A, het plaatsen van 
een buitentrap, dakkapel op zijgeveldakvlak 
en diverse constructieve aanpassingen, 
wabonummer 36480, ontvangen 23 maart 2016

- Azalealaan 6, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 36478, 
ontvangen 23 maart 2016

- Binnenweg 167, het plaatsen van lichtreclame, 
wabonummer 36490, ontvangen 24 maart 2016

- Raadhuisstraat 90A, legaliseren dakterras, 
wabonummer 36518, ontvangen 24 maart 2016

- Nijverheidsweg 41, plaatsen installatie op het dak, 
wabonummer 36689, ontvangen 30 maart 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Burgemeester van Doornkade 1, het vergroten 

van een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 34903, ontvangen 22 maart 2016. 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

- Nijverheidsweg 42, bouwen dakterras en plaatsen 
luchtbehandelingskasten op 1e verdieping, 
wabonummer 32397, ontvangen 8 januari 2016. 

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

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Dr. P. Cuyperslaan 8, constructieve aanpassingen 

t.b.v. verbouwing, wabonummer 35153, 
verzonden 1 april 2016

- Jacob van Campenstraat 6, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak en 
een dakopbouw op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 34208, verzonden 1 april 2016

- Chrysanthemumlaan 19, het doorbreken van een 
muur, wabonummer 33199, verzonden 1 april 
2016

- Glipperweg 86, uitbreiden 1e verdieping, 
verhogen dak garage, constructieve 
aanpassingen en wijzigen zijgevel, wabonummer 
35163, verzonden 1 april 2016, reguliere 
procedure

- Huizingalaan 80, het verhogen van de nok, 
wabonummer 32928, verzonden 1 april 2016

- Linge 54, het bouwen van een erfafscheiding en 
een erker op de verdieping aan de achterzijde, 
wabonummer 29368, verzonden 1 april 2016

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor brandveilig gebruik 
(uitgebreide procedure)
- Achterweg 9A t/m 9H, brandveilig gebruik voor 

het gebouw De Uitkijk van Sein, wabonummer 
36027, ontvangen 15 maart 2016, U kunt 
zienswijzen indienen tot en met 6 weken na 
publicatie.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Op 17 maart 2016 zijn in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders de volgende 
voertuigen verwijderd en opgeslagen voor een 
periode van maximaal 13 weken:
- Een aanhangwagen met kenteken 36-FJ-TP, 

midden op het Wilhelminaplein in Heemstede. 

Uitgevoerde verwijdering voertuigen
(publicatiedatum 3 maart 2016)

- Een zwart bromfietswrak, merk Kymco Runner 
zonder kenteken, op het Merwedeplantsoen 
(direct verwijderd vanwege lekkage en 
vervuiling)

Binnen bovengenoemde periode kunnen de 
eigenaren zich melden bij bureau Handhaving en hun 
voertuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. Heeft u vragen over deze publicatie, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.
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