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Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een

GRATIS figuuranalyse.

Museumboerderij “Jan Makkes”

Paas-Expositie 2011
Zaterdag 16 april t/m zondag 1 mei 2011

Hemelvaart/Pinkster Expositie
Donderdag 2 juni t/m maandag 13 juni 2011

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.
Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 537 62 27

www.museumboerderij-janmakkes.nl

Klimaatstraatfeest Beatrixplein 
Bennebroek uitgesteld naar mei
Bennebroek - Als heel Ne-
derland op zondag stilstaat bij 
de verschrikkelijke schietpar-
tij die zaterdag plaatsvond in Al-
phen aan de Rijn, dertig kilo-
meter van Bennebroek, dan ga 
je geen feest vieren. Er was al-
le aanleiding voor een feest. De 
afgelopen maanden gingen bij-
na 5100 straten samen ener-
gie besparen en het Beatrixplein 
kwam hierbij als winnaar uit de 
bus. Een zeer verdiende over-
winning, want de 34 huishou-

dens uit deze straat verzamelden 
gedurende de competitie maar 
liefst 301.643 klimaatpunten. 
Dat is bijna twee keer zoveel als 
de nummer twee in de compe-
titie, de Nachtegaalstraat in Te-
gelen die 157.881 klimaatpunten 
verzamelde. Piet Paulusma zou 
dit zondag in een feestelijke uit-
zending van zijn weerbericht be-
kendmaken. Dat gebeurt nu ver-
moedelijk 14 mei. Het Beatrix-
plein verdiende hun recordaan-
tal klimaatpunten o.a. met het 

isoleren van hun huizen, het or-
ganiseren van autovrije dagen, 
klimaatvriendelijke etentjes en 
door hun gemeente en woning-
corporatie actief bij het Klimaat-
straatfeest te betrekken. Wet-
houder Annemiek Schep heeft 
zich enorm ingespannen. Cees 
Thissen, componist en schrij-
ver van de bekende Pablo Ne-
ruda concerten, schreef een Kli-
maatstraatfeestlied, opgenomen 
in de studio en gezongen door 
kinderen van zes Bloemendaal-

se scholen. Het feest met Piet 
Paulusma ging dus niet door, 
maar de organisatie van de 
klimaatstraatfeesten had wel 
een grote taart gestuurd naar 
Marie-Jose Smit, de grote inspi-
rator van het klimaatstraatfeest 
in Bennebroek. Daarmee was 
het toch een beetje feest voor 
alle kinderen van het Beatrix-
plein, zij deden  zich tegoed aan 
de weliswaar niet duurzame, 
maar wel erg lekkere taart. 
ton van den Brink

Spring in 
the air!

heemstede/Bennebroek – 
Bomen pronken met hun wit-
te, gele of roze bloesems, bol-
lenvelden zijn zeer fotowaar-
dig en ook de tuinen mogen al 
weer gezien worden. De natuur 
is ontwaakt!
Elders in deze krant een foto-
grafische bespiegeling van de 
lente. We hebben het wit/roze/
paars gehouden.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(vanaf 24 februari t/m

2 maart 2011)

Huwelijken:
S. Kloosterman & J. Keur

Geboorte:
Carlijn L. Sloof, dochter van 
F. Sloof en S. Michaëlis

SEIN opent nieuw Logeerhuis 
met Ernst en Bobbie

Het feest start vrijdag 15 april om 
16.00 uur. Om 16.30 uur zal de 
voorzitter van de Raad van Be-
stuur van SEIN een toespraak 
houden, waarna vervolgens om 
16.45 uur de kinderen samen 
met Ernst en Bobbie het ge-
bouw officieel openen. Aanslui-
tend om 17.15 uur kunnen de 
kinderen genieten van een voor-

stelling van Ernst Bobbie en de 
rest. Van 17.45 uur tot 20.00 uur 
is er tijd voor eten & drinken en 
allerlei leuke activiteiten voor de 
kinderen waaronder springkus-
sens, een ballonnengoochelaar 
en schminken.

Logeerhuis De Zonnebloem 
is verhuisd naar een prachtig 

Regio - Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) viert 
feest op vrijdag 15 april. Op deze dag opent SEIN het nieu-
we gebouw van Logeerhuis De Zonnebloem op het terrein De 
Cruquiushoeve. Dat zal op feestelijke wijze worden gedaan 
met een openingshandeling, een show van Ernst Bobbie en de 
rest en vele leuke activiteiten speciaal voor kinderen.

Wensen van jongeren in 
Heemstede verdeeld
Heemstede - De afgelo-
pen week belegde de gemeen-
te Heemstede een bijeenkomst 
met jongeren uit Heemstede. Het 
doel was om uit de monden van 
de jongeren te vernemen wat 
hun wensen zijn op uiteenlopen-
de terreinen. Tijdens de ronde-
tafelgesprekken schoven jonge-
renwerkers, de directeur van Ca-
sa, de wijkagent en de wethou-
der cultuur aan. Het bleek nog 
niet zo eenvoudig een eenslui-
dend beeld te krijgen van wat de 
jongere nu echt beweegt.
Zo zien leerlingen van het Gerrit 
Barger college graag hangplek-
ken op gewilde locaties, maar 
leerlingen van Hageveld zien 
meer in een andere besteding 
van hun vrije tijd. Zij sporten lie-
ver, computeren en zitten rustig 
thuis of bij vrienden.
Over het algemeen zijn de jon-

geren tevreden met Heemstede. 
Zij missen wel leuke uitgaansge-
legenheden, maar Haarlem biedt 
volgens hen voldoende alterna-
tieven, zodat deze voorzieningen 
niet echt worden gemist. In de 
omgeving van de Huizingalaan 
willen een paar jongeren graag 
wat meer ruimte om te sporten. 
Uitgaan in Zandvoort is er he-
lemaal niet meer bij. Naar het 
strand ja maar daar de kroeg in 
juist niet. Jongeren spreken el-
kaar niet zo snel aan als ze zien 
dat een andere iets doet wat niet 
in de haak is. Als iemand vuil laat 
slingeren zal men daar onderling 
niet snel iets van zeggen.
De jongeren vinden dat oudere 
soms zeuren als ze ‘s avonds wat 
te veel geluid maken. Zij vinden 
dat er tot een uur of half elf wel 
wat herrie gemaakt mag worden.
Op de vraag of de jongeren mis-

schien wat gemeentelijke spel-
regels op schrift zouden willen 
hebben werd ontkennend ge-
antwoord. “Zonde van de tijd het 
allemaal te lezen”, merkte een 
meisje op. “Ik ben het toch zo 
weer vergeten en ga niet op stap 
met een brief van de gemeente 
in mijn tasje.” Kortom er is nog-
al wat verdeeldheid binnen de 
groep jongeren. Aan ‘comazui-
pen’ doen de jongeren niet. Ze 
hebben het wel eens meege-
maakt en zijn daar zo van ge-
schrokken dat ze het zelf nooit 
zouden doen. Een beetje indrin-
ken voordat ze uitgaan is wel ge-
meengoed. De meeste jonge-
ren gaven aan dat zij later, als ze 
groot zijn, graag weer in Heem-
stede zouden willen wonen. Zo 
slecht is het dus ook weer niet in 
‘de Heerlijkheid’.
Eric van Westerloo

nieuw gebouw met 12 slaapka-
mers waar 24 uur per dag en 7 
dagen in de week gespeciali-
seerde zorg wordt geboden. Lo-
geerhuis De Zonnebloem is er 
speciaal voor kinderen of jon-
geren die extra zorg en begelei-
ding nodig hebben. Dat kan zijn 
vanwege hun epilepsie, maar 
ook vanwege een lichamelijke 
beperking, verstandelijke beper-
king en/of gedragsproblemen. 
Deze kinderen en jongeren kun-
nen bij het Logeerhuis komen 
logeren, maar kunnen daar ook 
overdag, in de weekenden en 
vakanties worden opgevangen. 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 

ActIEvE 
EN sERIEuZE

0251-674433
www.verspreidnet.nl

BEZORGERs
Info:

Martin van Ooijen

(ook 55+)

Beroep Kruijer 
dient vrijdag
Regio - Op vrijdag 15 april a.s. 
vindt om 9.00 uur bij de Recht-
bank Haarlem (Stationsweg 80) 
een zitting plaats in een zaak die 
Henk Kruijer tegen de gemeen-
teraad van Heemstede heeft 
aangespannen. Het gaat om in-
gekomen stukken die niet op de 
gemeentelijke website worden 
gepubliceerd. Dit is niet het be-
leid dat de gemeente voorstaat. 
Kruijer vindt dat in strijd met de 
Wet openbaarheid van bestuur. 
Toen de gemeente niet op zijn 
verzoek in is gegaan om ingeko-
men stukken wel te publiceren, 
zocht Kruijer het hogerop met 
een beroep bij de rechtbank (no-
vember 2010) als resultaat. Dat 
dient nu dus aanstaande vrijdag.

Paaskaars maken
Heemstede - Voor op de paas-
tafel maken de kinderen op 
woensdag 20 april van echte bij-
enwas een kaars bij de woens-
dagmiddagclub (6-10 jaar). 
De woensdagmiddagclub voor 
jongens en meisjes van 5 – 10 
jaar is elke week van 13.30-15.15 
uur bij Casca in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Kosten per 
keer zijn: 3,50 euro, een kaart 
voor 10 x kost 30,00 euro.  Graag 
van tevoren telefonisch aan-
melden: 023-548 38 28 – kies 1. 
Meer informatie: www.casca.nl. 
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Wenskaarten van Meuwese
Koninklijke collectie bij De Roos
Heemstede - Afgelopen week 
verschenen er berichten in on-
der meer de Heemsteder over 
de kunstwerken van Ellen Meu-
wese.
Door de plannen voor nieuwe, 
creatieve aanwas van de serie 
‘Vorsten’ zijn deze kunstwerken 
in een geheel nieuw en uiter-
mate actueel daglicht komen te 
staan. Naast Wilhelmina, Juliana 
en Beatrix zullen dus ook Willem 
Alexander en de populaire Maxi-
ma hun opwachting gaan maken 
op ‘het canvas van Ellen Meuwe-
se’. Vanzelfsprekend laat kunst 
en zeker creativiteit zich niet 
dwingen, een definitieve datum 
valt dan ook nog niet te geven. 
 
Bij ‘de Roos’ aan de Binnenweg 
in Heemstede zijn ze daar uiter-
aard erg blij mee. Naast de jaar-
lijkse Oranjekalender en de serie 
kunstkaarten van Ellenem vra-
gen veel klanten naar artikelen 
van het Koninklijk Huis. Heem-
stede is een oranjegezinde ge-
meente en de serie die tot nu 
toe alleen bestaat uit vorstinnen 
doet het zeker ook erg goed als 
wenskaart. Statig en toch vrien-
delijk is misschien wel de beste 
omschrijving voor deze Konink-
lijke collectie.
 
Daarnaast is de Roos recente-
lijk gestart met de verkoop van 
de kunstkaarten in een profes-
sioneel gesneden passepartout. 
Een nieuw artikel dat als cadeau 
prima wordt ontvangen. Uit-
eindelijk zijn het natuurlijk ook 
kunstwerken die tot wenskaart 
zijnomgevormd, daarom voelt 
die passepartout ook zo goed! 
De fraaie inpakservice van de 
Roos maakt het geschenk com-
pleet.

Etalage 
Al voor de publicaties van afge-
lopen week zijn er afspraken ge-
maakt met Ellen Meuwese en de 

uitgeverij om kunstwerken te in-
tegreren in de etalages van de 
Roos voor een periode van circa 
zes weken. Toepasselijk genoeg 
zullen in de week van Koningin-
nedag de kunstwerken worden 
opgenomen door de etaleuse. 
Zij maakt altijd veel werk van de 
etalages en die mogen ook ze-
kerhet visitekaartje van deze ei-
gentijdse pennenzaak worden 
genoemd.
 
Ook dat eigentijdse vindt u terug 
in de collectie kaarten van Ellen 
Meuwese, naast vorstinnen treft 
u ook prachtige kaarten aan van 
koeien,ganzen, pinguins en tul-
pen. Allemaal even vriendelijk 
voor uw persoonlijke boodschap.

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

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

Of per post naar:
De Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
o.v.v. kabalen

GRATIS kAbAALTJES wORDEn GEPLAATST
OnDER DE VOLGEnDE VOORwAARDEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

bETAALkAbAAL:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden, 
 sluit dan E 10,- bij in de enveloppe.

wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

5

Leef meer in het hier en nu 
Past Reality Integration 
Soms overvalt je ineens een gevoel van ver-
driet, angst of boosheid. Vaak is de reden hier-
van dichtbij te vinden. Je reactie is echter hef-
tig en achteraf vraag je je af of dat nu wel no-
dig was. De bewustzijnsleer PRI gaat ervan uit 
dat verdrongen pijn uit je jeugd je reacties in het 
nu bepalen. De gebeurtenis in het nu roept pijn 
op uit het verleden. PRI geeft je een instrument 
om die gevoelens te leren kennen en je gedrag 
zelf te bepalen. Door PRI leren we steeds meer 
in het hier en nu te leven en evenwichtiger in 
het leven te staan. Dat maakt, ook voor de kin-
deren om ons heen, een wereld van verschil. In 
de lezing vertelt Gitta van Haagen over het ont-
staan van afweermechanismen in je jeugd, hoe 
ze te herkennen, wanneer ze geactiveerd worden 
en hoe je ze kunt ontrafelen. Welke afweerme-
chanismen gebruik je vooral onbewust? En wat 

biedt PRI om te helpen je te bevrijden van de ne-
gatieve gevoelens en gedragingen? Deze lezing 
over P.R.I. is op woensdag 20 april om 20.00 uur 
bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de. Entree: 8,00 euro. Opgeven kan telefonisch 
op werkdagen van 9 tot 12 uur: tel. 023-548 38 
28-1, maar is niet noodzakelijk. U kunt ook op de 
avond zelf binnenlopen. 
De Herenweg is in onderhoud tot juni 2011.

Film & Lunch bij Casca (55+)
Donderdag 21 april wordt bij Casca een Engelse 
dramafilm, over het leven in al haar eenvoud en 
complexiteit, gedraaid. (Bel voor meer informatie 
over de titel en inhoud van de film.) 
Na de film kunt u in de foyer van de Luifel van 
een heerlijke lunch genieten.
Het hele film & lunch-programma is van 10.30- ± 
13.15 uur bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Kosten inclusief 
lunch: 10,00 euro. Senioren van 65+ betalen 9,00 
euro. 
In verband met de lunch graag vooraf reserve-
ren uiterlijk dinsdag 19 april, dit kan telefonisch: 
(023) 548 38 28 op werkdagen van 9-12 uur.
De Herenweg is in onderhoud tot juni 2011. 

Fanfare- en drumkorpsen in 
bloemencorso Bollenstreek
Regio – Het Bloemencorso van 
de Bollenstreek 2011 heeft het 
thema ‘Musical Parade’. Het cor-
so rijdt zaterdag 16 april van 
Noordwijk naar Haarlem en doet 
onderweg tevens Bennebroek en 
Heemstede aan. Voor meer info, 
zie: www.bloemencorso.info

Muziek
Dit keer komt de muziek vooral 
vanaf de praalwagens. In Noord-
wijk zijn de fanfare- en drum-
korpsen van harte welkom tij-
dens de Mooiste File van Neder-
land en gebleken is dat de korp-
sen graag komen spelen op za-
terdag 16 april vanaf 17.00 uur. 
Met trots mag er gezegd wor-
den dat Show & Marchingband 
Jong Flora Band uit Rijnsburg, 
R.K. Muziekvereniging St. Ceci-
lia uit Voorhout, Drumfanfare Al-

tesa uit de Zilk en Chr. Drum- en 
Showfanfare Door Vriendschap 
Sterk uit Katwijk komen spelen. 
De 16de editie van de Mooiste Fi-
le van Nederland, het spectacu-
laire  bloemenfestijn van Neder-
land, vindt plaats in het week-
end van vrijdag 15 t/m zondag 
17 april. Te zien zijn praalwagens 
maar ook prachtige met bloe-
men opgemaakte auto’s en er 
zijn leuke activiteiten en enter-
tainment op de Koningin Wilhel-
mina Boulevard te Noordwijk. 
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Ontspannen afslanken met garantie
Nu 9 Gratis Anti-Cellulite behandelingen
Heemstede - Nog snel even 
flink wat kilo’s en centimeters 
kwijt? Met LaRiva Heemste-
de slankt u af op de plaatsten 
waar u dit wilt! Totaal of plaatse-
lijk. Vooraf centimeters gegaran-
deerd en nu 9x  OzonZuurstof-
behandelingen gratis!*

Met LaRiva is fit en slank zijn een 
bereikbaar ideaal voor jong en 
oud. Met de methode van LaRi-
va is het mogelijk om op een ge-
heel natuurlijke wijze af te slan-
ken, totaal of plaatselijk
LaRiva werkt met de Zwitserse 
Thermo Fysische Methode. Bij 
deze therapie gaat het om een 
combinatie van conditie, bewe-
ging en voeding. Deze methode 
wordt al ruim 30 jaar toegepast 
en is internationaal een groot 
succes Daarom kan er vooraf 
een schriftelijke centimeter ga-
rantie worden gegeven, omdat 
het werkt

De methode bestaat uit een 
actief en een passief deel
Het actieve deel bestaat uit de 
doelgerichte bewegingsthera-
pie gericht op totaal afslanken 

of op specifieke probleemzones.  
De bewegingstherapie wordt lig-
gend uitgevoerd in een warm-
tecabine. De warmte zorgt er-
voor dat de spieren ontspannen 
en er met een relatief lichte in-
spanning toch effectief aan het 
figuur gewerkt wordt. Omdat lig-
gend bewegen minder belastend 
is kunnen ook mensen met reu-
matische-, rug -en/of gewrichts-

klachten volgens deze methode 
bewegen en afslanken. 
In het passieve deel geniet het 
lichaam van de OzonZuurstof-
therapie. De Ozon stimuleert 
de bloedsomloop waardoor af-
valstoffen sneller worden afge-
voerd. De huidconditie verbetert 
zichtbaar, cellulite wordt minder 
en de elasticiteit neemt toe.
LaRiva geeft ook persoonlijk 
voedingsadvies om op natuurlij-
ke wijze af te slanken, maar ook 
om slank te blijven. Er wordt naar 
een combinatie gezocht van ge-
zond en lekker, afgestemd op uw 
leefgewoonten.
LaRiva nodigt u geheel gratis en 
vrijblijvend uit voor een persoon-
lijk gesprek. In dit gesprek wor-
den uw wensen besproken, uw 
mogelijkheden en de daarbij be-
horende prijzen. 
Voor meer informatie en het ma-
ken van een afspraak: LaRiva, 
Instituut voor natuurlijke figuur-
correctie, Raadhuisstraat 27 te 
Heemstede. Tel.: 023 547 44 19.

(*Alleen geldig bij het volgen van 
de advieskuur).
Zie ook: www.lariva.nl

Tien jaar mandala’s van Kitty van Pel
Heemstede – Tien jaar les ge-
ven in mandala`s en chakra`s te-
kenen , dat wilde Kitty van Pel 
vieren met cursisten en vroe-
gere deelnemers aan haar les-
sen. Zaterdag zat de grote zaal 
van Welzijn Ouderen vol deel-
nemers aan een bijzondere te-
kenles  met de Tibetaanse kun-
stenaars Tashi Norbu en Wang 
Chuk. Vooraf had Simone de 
Waal enkele Oosterse dansen 
gedemonstreerd. De twee kun-
stenaars maakten een manda-
la  door zand in kleine trech-
ters voorzichtig in de juiste vorm 
te gieten op een soort schilder-
raam. Zand met natuurlijk pig-

ment in vele kleuren waarmee 
de duizend klassieke mandala`s 
gemaakt kunnen worden die la-
ter weer hoog in de lucht wor-
den gegooid  als een teken om 
de wereldvrede verder te ver-
spreiden, iets wat iedereen wil. 
Enkele weken geleden boden zij 
de burgemeester van Amster-
dam aan een zandmandala van 
tien vierkante meter op de Dam 
te maken, maar hij moet nog na-
denken. In oktober krijgt Heem-
stede de kans op het raadhuis-
plein, daar hoeven wij toch niet 
lang over na te denken? Een vre-
deswens in gekleurd zand.  Ta-
shi Norbu, hij groeide op in de 

kloosters van de Dalai Lama, 
spreekt hier over een combinatie 
van balans en energie in de he-
le wereld. Waar kunst en de Ti-
betaans Boeddhistische filoso-
fie elkaar raken in het Tibetaans 
Boeddhisme vind je de zand-
mandala. Het maken en weer 
uitwissen hiervan is een beteke-
nisvol ritueel dat enkele dagen 
kan duren.

Mandala tekenen
In de Oudindische taal betekent 
mandala cirkel, een magische 
vorm zonder begin en eind, een 
oervorm die steeds terugkomt 
in de kosmos, natuur, architec-
tuur. Mandala’s bevatten vaak 
heel oude symbolen waarmee je 
in contact kan komen met jezelf 
en daardoor innerlijke processen 
op gang kan brengen. Een mo-
gelijkheid om los te komen van 
oude patronen en denkbeel-
den. Een kunstenaar als Tashi, 
die zoekt naar mogelijkheden 
om de Tibetaanse kunst en cul-
tuur in te passen in de Europe-
se, is voor Kitty en haar cursis-
ten een unieke inspiratiebron om 
mandala’s te tekenen en vorm te 
geven. Zijn uitleg over Tibetaan-
se patronen en boeddha figuren 
kan weer als basis dienen om 
vernieuwend te werken met on-
ze eigen Europese inbreng. Kitty 
heeft ervaring om zo cursussen 
en workshops te geven.  Zowel 
in de Pauwehof als bij haar thuis 
zijn er mogelijkheden.
Kijk maar eens op:
www.kittyvanpel.nl.
Bosboom Toussaintlaan 12 in 
Heemstede, tel nr. 023  5293080.
Ton van den Brink

Koninklijke onderscheiding 
voor Hans Feitsma
Heemstede/Hoofddorp – Het 
was het best bewaarde geheim 
van de Sportvereniging PAX in 
Hoofddorp. Een koninklijke on-
derscheiding voor de voor-
zitter Hans Feitsma die hem 
zaterdag werd opgespeld in het 
bomvolle Sportplaza Het Spec-
trum Hoofddorp door de Heem-
steedse burgemeester Marian-
ne Heeremans.  Zaterdag hield 
PAX de demodag waarvoor maar 
liefst 3000 kaarten verkocht 
waren. 950 Kinderen en jongeren 
toonden hun vooruitgang in het 
turnen, een sport waarin Hans 
Feitsma zich ruim dertig jaar als 
vrijwilliger in vele functies heeft 
ingezet. Hij begon bij PAX als 
trainer, hij begeleidde groepen 
die hij trainde naar wedstrij-
den en naar extra bondstrainin-
gen in Papendal. Als Sv PAX zelf 
wedstrijden organiseerde, zorg-
de hij ervoor dat de zaal werd 
opgebouwd en afgebroken. Als 
het seizoen weer begon, woon-
de hij bijna hele weekenden in 
de sporthal. In 1997 stopte hij 
als trainer en zette zich bestuur-
lijk in voor de vereniging. Hans 
werd in 2002 voorzitter, moest 
eigenlijk in 2008 stoppen omdat 
vrijwilligerswerk niet meer te 
combineren was met de drukke 
werk voor zijn eigen bedrijf, maar 
hij kon het kennelijk niet laten, 
hij is nog steeds actief als voor-
zitter. Succesvol, want toen hij 
in 1979 begon als trainer, tel-
de de vereniging 500 leden. 
Inmiddels onder zijn leiding ge-
groeid naar 2000 leden. De kwa-
liteit groeide mee, met de pres-
taties werd doorgestoten naar 
nationaal en zelfs internatio-
naal niveau. Hij spant zich nu 
in voor een nieuwe topaccom-
modatie. Hij stopt veel energie 
in de ontwikkeling van de turn-
hal in het ‘Huis van de Sport’ in 
de Haarlemmermeer dat er eind 
2013 moet staan. Met de komst 

van de turnhal kunnen selec-
ties volwaardig trainen in Haar-
lemmermeer en ontstaat er 
een trainings- en wedstrijdac-
commodatie met internationale 
allure.  Ligt het leeuwendeel van 
de inzet voor de turn- en gym-
nastieksport bij Sv PAX, ook bui-
ten de Haarlemmermeer heeft 
Hans Feitsma zich verdienstelijk 
gemaakt. 

Van 2001 tot 2006 actief be-
trokken als medeoprichter en 
penningmeester van de Stich-
ting Top Turnen Noord-Hol-
land. De Koninklijke Nederland-
se Gymnastiek Unie looft zijn 
grote inzet. Hij is altijd bereik-
baar, luistert en voelt zich ner-
gens te goed voor. Hans snoeit 
het groen rondom de turnhal net 
zo makkelijk als kaartjes verko-
pen voor de demodag. Hij spon-
sort hier en daar nog wel eens 
wat. Toen burgemeester Marian-
ne Heeremans begon te vertel-
len dat het Hare Majesteit heeft 
behaagd, toen pas realiseer-
de Hans zich wat zich afspeel-
de in de hal vol met 800 bezoe-
kers. Er waren bestuursleden die 
wisten wat er zou komen, er wa-
ren familieleden in het complot, 
de discipline in de vereniging 
is benijdenswaardig. Hans wist 
echt helemaal van niks. Zijn fa-
milie was de zaal binnengeloodst 
direct naar de bovenste rij waar 
Hans angstvallig van werd weg-
gehouden. Maar het had Ha-
re Majesteit behaagt op grond 
van zijn verdiensten een Konink-
lijke Onderscheiding uit te la-
ten reiken en hem te benoemen 
tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Toen de manager van 
PAX, Mariëlle van den Brink, 
hem direct confronteerde met 
een kleine dertig familieleden, 
schoot hij weer vol. Mooi als dat 
allemaal lukt.
Ton van den Brink 

Riet en Hans Feitsma met burgemeester Marianne Heeremans.
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Regio Haarlem verlengt contracten 
aanbieders hulp in het huishouden
Heemstede - De colleges van 
de gemeenten Bloemendaal, 
Haarlem, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, Heemstede en 
Zandvoort verlengen de con-
tracten met de huidige aanbie-
ders voor levering hulp bij het 
huishouden per 1 oktober 2011 
met één jaar.
Met het verlengen van de raam-
overeenkomst hulp bij het huis-
houden wordt een continue-
ring van levering van hulp bij het 
huishouden beoogd voor de pe-
riode 1 oktober 2011 tot en met 
30 september 2012. Door hulp in 
het huishouden ondersteunen 
gemeenten burgers bij het zelf-
standig en actief blijven wonen 
en leven.
Per 1 oktober 2009 hebben de 
vijf gemeenten raamovereen-
komsten ‘Hulp bij het huishou-
den’ afgesloten met Amstelring 
Osiragroep BV, Axxicom, SHDH, 
TSN, Tzorg en ViVa! Thuiszorg. 
Deze overeenkomsten lopen tot 
1 oktober 2011 waarbij de ge-
meenten de éénzijdige optie 
hebben om de overeenkomsten 
tweemaal met één jaar te ver-
lengen. Van deze optie maken 
de gemeenten nu voor de eer-

ste maal gebruik. Afgesproken 
was dat de gemeenten de keuze 
om wel of niet te verlengen vóór 
1 april 2011 kenbaar zouden ma-
ken aan de aanbieders.
Voor cliënten heeft verlenging 
als voordeel dat de kans groot 
is dat zij hun huidige hulp kun-
nen behouden. Voor de aanbie-
ders biedt het verlengen van de 
contracten zekerheid over conti-
nuering van de opdracht tot ten-
minste 1 oktober 2012. En voor 
de gemeenten is het voortzet-
ten van de huidige contracten 
goed omdat de dienstverlening 
aan de cliënten onder de huidi-
ge contracten in het algemeen 
goed blijkt te verlopen. De hui-
dige contracten voldoen aan de 
gemeentelijke wensen en eisen, 
waarbij primair tegemoet wordt 
gekomen aan belangen van de 
cliënten.
Het niet verlengen van de con-
tracten zou onzekerheid tot ge-
volg hebben gehad voor cliën-
ten, de medewerkers, de aan-
bieders en de gemeenten. Voor 
cliënten onzekerheid over be-
houd van hun hulp; voor mede-
werkers onzekerheid over be-
houd van werk en arbeidsvoor-

waarden; voor aanbieders onze-
kerheid over continuering van de 
opdracht en voor de gemeenten 
onzekerheid over continuering 
van de dienstverlening en hoog-
te van de tarieven.

Gevolgen voor huidige
situatie bij ViVa! Zorggroep
Gezien de actuele financiële 
problematiek bij ViVa! bestaat 
er voor de medewerkers van Vi-
Va! op dit moment onzekerheid 
over hun arbeidsvoorwaarden en 
mogelijk ook over behoud van 
werkgelegenheid. Het gemeen-
telijk besluit over het verlengen 
van het contract heeft daarop 
niet of nauwelijks effect. Het be-
sluit tot verlenging van het con-
tract maakt de kans op behoud 
van werkgelegenheid voor de  
ViVa! medewerkers waarschijn-
lijk zelfs groter. Wanneer ViVa! 
niet is staat zou zijn de dienst-
verlening te continueren, is 
de mogelijkheid tot het over-
nemen van personeel voor de 
andere aanbieders minder risi-
covol wanneer zij zekerheid heb-
ben over het doorlopen van het 
contract tot ten minste 1 okto-
ber 2012.

Popelen om een 
levensverhaal te schrijven
Heemstede - Afgelopen woensdag 6 april gaf mevrouw Hu-
bertha Stofberg-Bijtel (1924) de workshop ‘Hoe schrijf je een 
levensverhaal?’
In 2010 verscheen van haar het boekje ‘Hoe vertel ik het mijn-
kleinkinderen?’ Dit is een handleiding voor het schrijven van een 
persoonlijk verhaal, bestemd voor kinderen en kleinkinderen. Me-
vrouw Stofberg-Bijtel gaf uitermate goede tips en vele belangstel-
lenden popeldenom zelf te gaan starten met hun eigen levens-
verhaal. Deze workshop - dieplaats had bij boekhandel Blokker - 
krijgt ongetwijfeld een vervolg.

Bezoek uit Leamington Spa 
en Bad Pyrmont
Heemstede – De officiële jume-
lage tussen Heemstede en Royal 
Leamington Spabestaat dit jaar 
een kwarteeuw en met Bad Pyr-
mont 10 jaar. Reden voor festivi-
teiten in het weekend van 15 tot 
en met 17 april. Deze zullen wor-
den bijgewoond door 31 perso-
nen uit Leamington en evenzo-
veel uit Pyrmont, officieel verte-
genwoordigd door respectieve-
lijk councillor Simon Wheeler en 
Frau Bürgermeister Elke Christi-
na Roeder. 
De organisatie is in handen 
van de Heemsteedse Kring 
voor Internationale Vriendschap 
(H.K.I.V.). Bij deze gelegenheid 
verscheen een speciale boe-
kenlegger evenals een postze-
gel met afbeelding van het bord: 
‘Welkom in Heemstede. Zuster-
steden: Royal Leamington Spa 
(GB), Bad Pyrmont (D)’ + ge-

meentewapens. De buitenland-
se bezoekers worden onderge-
bracht bij 45 gastgezinnen in 
Heemstede.
Op het programma staan onder 
meer bezoeken aan het Bloe-
mencorso, de Keukenhof en slui-
zen van IJmuiden. 
Op zondag 17 april vindt in een 
zaal van de Pinksterkerk een 
civic dinner plaats in aanwezig-
heid ook van de burgemeester 
van Heemstede, mevrouw Mari-
anne Heeremans, en voormalig 
burgemeester mevrouw N.H. van 
den Broek-Laman Trip. 
Voor informatie, een exemplaar 
van de speciaal verschenen 
‘Merlet’-editie of lidmaatschap 
neemt u contact op met de se-
cretaris van de H.K.I.V, mevrouw 
Astrid Vreeburg.
Telefoon 06-29 512 103;
e-mail: hkiv@gmail.com

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

Ongekend

Je kent me niet
Zoals ik wil dat je me zou kennen

Je schat me in op een waarde
Die ik helemaal niet wil laten wegen

Door jou
 

Zou je me kennen
Zoals ik wil dat je me leert kennen

Dan zou je me op een waarde schatten
Die ongetwijfeld

Van onschatbare waarde zou zijn

Lisa Worduk

Dichtstorten Voorjaars-
verkoop Unicef
Heemstede - Vanaf 16 april 
is de nieuwe voorjaarscollec-
tie van Unicef weer beschik-
baar. De verkoop vindt plaats 
via de site en op de gebruikelij-
ke verkooppunten, deze kunt u 
vinden op de website www.uni-
cefshop.nl onder het kopje ver-
kooppunten. Bovendien zal er 
een aantal Unicef-vrijwilligers 
voor u klaar staan op de Heem-
steedse voorjaarsmarkt op zon-
dag 15 mei en op de manifesta-
tie Duurzaam Haarlem op zon-
dag 4 september.  
Unicef is op zoek naar verster-
king van haar scholengroep in 
de regio Kennemerland, mocht 
u interesse hebben, dan kunt 
u contact opnemen met R. van 
der Groep, 0255-520767.

Aanvraag indienen voor Stimuleringsfonds Rabobank Haarlem e.o.

Het Jeugdcultuurfonds Haarlem
In Haarlem zijn naar schatting 
3000 kinderen die om finan- 
ciële redenen niet kunnen deel-
nemen aan culturele activitei-
ten. Hun ouders hebben te wei-

nig geld voor de sportclub, voor 
een keertje naar de film, voor 
nieuwe kleren en voor muziek 
of toneelles. Het Jeugdcultuur-
fonds Haarlem is een stichting 
die deze kinderen de mogelijk-

heid biedt deel te nemen aan 
musiceren, toneelspelen, schil-
deren, dansen of schrijven. Ac-
tiviteiten waardoor hun zelfver-
trouwen en eigenwaarde onge-
twijfeld toenemen. De aanvraag 
kan worden gedaan door profes-
sionals uit de omgeving van het 
kind zoals de huisarts, onderwij-
zer of jeugdwelzijnswerker. Per 
jaar kost deelname 500,- euro 
per kind. 

Het maatschappelijk stimule-
ringsfonds (MSF) van Rabobank 

Haarlem en Omstreken heeft er-
voor gezorgd dat 10 kinderen uit 
Haarlem een jaar deel kunnen 
nemen.
Kijk voor meer informatie op:
www.jeugdcultuurfonds.nl/218/
haarlem.

Het Scouting
Labelterrein Naaldenveld
Het Naaldenveld bestaat uit 18 
ha. duingebied tussen Haarlem 
en Zandvoort en telt in totaal 28 
kampeerterreinen. Door de in-
zet van vele vrijwilligers kunnen 

scoutingverenigingen, scholen 
of verenigingen een unieke kam-
peerervaring beleven voor nog 
geen 4,- euro per nacht. 

Het MSF van Rabobank Haar-
lem en Omstreken heeft een fi-
nanciële bijdrage geleverd voor 
het opknappen van de vervallen 
kampvuurkuil. Hopelijk kan de-
ze kuil de komende 25 jaar weer 
mee!

Zie ook www.naaldenveld.nl/ 
voor meer informatie.

Regio - Rabobank Haarlem en Omstreken stelt via het Maat-
schappelijk Stimuleringsfonds (MSF) een deel van de winst 
beschikbaar voor lokale projecten. Projecten bij u in de buurt 
die het welzijn verhogen en de leefomgeving aangenamer 
maken. De adviescommissie van het MSF vergadert 4 keer 
per jaar. Tijdens de laatste vergadering zijn onder andere een 
verzoek van Het Naaldenveld en het Jeugdcultuurfonds 
Haarlem gehonoreerd. 



pagina 10 13 april 2011

‘Het niveau is verbazingwekkend’

“Het is een logische stap dat 
H’art de organisatie van het HIT 
op zich neemt. Wij hebben al de 
meeste ingang met het voort-
gezet onderwijs”, zegt ze. “Ik 
heb de contacten met het on-
derwijs door de workshops en 
de projecten die ik doe voor de 
scholen.”H’art, het voormalige 
Kreater, heeft twee takken van 
sport: de academie die sinds 
1975 in de Eglantier cursussen 
aanbiedt en de scholenprojec-
ten. Maud Ramaker heeft haar 
agenda vrijgemaakt voor het HIT 
en is organisator, pr-dame en 
aanspreekpunt in een persoon. 
“Het HIT heeft een lange histo-
rie in Haarlem en omstreken. In 
1947 werd de eerste wedstrijd 
georganiseerd in het Concert-
gebouw. Sindsdien groeide het 
HIT met onderdelen als beelden-
de kunst, dans, kookwedstrijden, 

poëzie, fotografie, muziek en na-
tuurlijk theater. Met name de 
laatste jaren is een belangrijke 
rol weggelegd voor mode, klein-
kunst en het multimedia gebeu-
ren. Dit jaar doen achttien scho-
len uit de regio mee, waaronder 
College Hageveld en de Haem-
stede Bargerschool uit Heem-
stede. Die laatste is een VMBO 
school. Wij vinden dat het VM-
BO een betere plek verdient in 
het HIT. Scholen als Hageveld 
beschikken vaak al over meer 
financiële middelen. Ook van 
huis uit krijgen deze kinderen 
een goede opstap naar klassie-
ke muziek, ballet en theater; the 
sky is the limit, denk ik wel eens. 
Ik heb mijn best gedaan om die 
denkbeeldige drempel weg te 
halen en dat is gelukt. We heb-
ben veel meer inschrijvingen van 
VMBO scholen en ook van drie 

Regio – HIT of gewoon Interscholair voor degenen die op-
groeiden in het naoorlogse Zuid-Kennemerland,  bereikt de 
beslissende fase. Het Haarlems Interscholair Toernooi is een 
fenomeen dat talent aan de oppervlakte bracht met beken-
de namen: Boudewijn de Groot, Vera Beths, Alain Clarke, Paul 
Witteman, Charlotte Coppola  en Ischa Meijer. In hun kiel-
zog veel creatievellingen die bleven steken in jeugdige am-
bitie. Voor de meeste jongeren is HIT het eerste grote podi-
um waar ze hun kunsten aan het publiek vertonen. Sinds sep-
tember 2010 ligt de organisatie in handen van H’art en het 
Muziekcentrum Zuid-Kennemerland. Maud Ramaker is coör-
dinator van de scholenwedstrijd.

VSO scholen voor speciaal on-
derwijs. De VSO leerlingen doen 
mee in de categorie Beeldende 
Kunst. Ik heb optredens op ver-
schillende scholen gezien en ik 
vind het niveau heel hoog. De ju-
ry krijgt het nog moeilijk. De fi-
nales zijn op verschillende loca-
ties te zien. 
Ik heb wel gepeild  of er een fes-
tival van een of twee dagen te 
realiseren was. Dat stuitte op or-
ganisatorische problemen. De 
scholieren kunnen niet voor een 
hele dag vrij geroosterd worden, 
dat pikt de inspectiedienst niet. 
De komende week staat bol van 

Maud Ramaker.

Jongeren denken mee 
over jeugdbeleid
Heemstede – Het gaat tenslot-
te om de jeugd van 12 tot 18 zelf, 
daar denken ze graag zelf over 
mee. Maandagmiddag zaten ze 
om de tafel met wethouder Jur 
Botter, beleidsmakers en  be-
stuurders van de gemeente in de 
burgerzaal. Ze, dat zijn vertegen-
woordigers van VMBO Heem-
stede Barger en  VWO Hageveld 
in Heemstede. Na een flink uur-
tje brainstormen onder eigen re-
gie en leiding van Dick Schoen-
maker, Hillebrand de Lange en 
Sjaak Struijf kwamen er lijst-
jes van problemen, klachten en 
wensen vanuit de beamer op het 
projectiedoek. Dat lijstje viel ei-
genlijk best mee, voorspelbaar, 
verrassend, verfrissend, slim, so-
ciaal, oplossingsgericht en reëel. 
Afgetrapt werd met het strooibe-
leid van de gemeente was gierig. 
Verlichting Van Merlenlaan en 
Vrijheidsdreef is slecht. Trapveld-
je daar onderhouden. Graag een 
stoep op de Binnenweg, waar 
bijna iedereen blij is dat die weg 
is. Weinig bussen op de Glip.  
Communicatie met buurtbewo-
ners is slecht, er is geen basis, 
volwassenen ervaren al gauw 
overlast. Bewoners bellen al 
gauw de politie als er niks aan de 
hand is. Politie zijn mierenneu-
kers,  ze moeten gelijk hebben. 
De fiets is belangrijk, meer fiet-
senstallingen dus, betere tijdelij-
ke fietsvoorzieningen bij nieuw-
bouw en wegenbouw, fiets-
pad westzijde Binnenweg dui-
delijker met witte strepen. Ach-
ter de wens van fietsenstallingen 
zit wel de angst van fietsendief-
stal. Een deel vindt woonruimte 
nu niet belangrijk, Heemstede is 
geen universiteitsstad, anderen 

vinden dat je best leegstaande 
panden beschikbaar moet ma-
ken voor jongeren. Een aantal 
zaken kost geld, zoals een bui-
tenbad, zelf uitgraven?, voordelig 
zwemmen voor de jeugd, over-
dekte fietsenstallingen, goedko-
pe stalling bij station. Voor uit-
gaan in Heemstede zijn er wei-
nig mogelijkheden.  

Aso`s en kakkers
Meer hangplekken zoals bij 
BMW Cruquiusweg. Het stap-
pen begint tegen elven, mag 
best vroeger vinden vooral meis-
jes. Nachtbussen graag va-
ker. Buschauffeurs zijn stom en 
soms aardig. En dan de tweede-
ling, aso`s en kakkers. Niet al-
leen tussen VMBO en VWO, ook 
vooral onderling. Wethouder Jur 
Botter heeft deze middag heel 
veel materiaal aangereikt gekre-
gen voor zijn Nota ‘Jeugd en on-
derwijs’. In het najaar van 2010 
is gestart met de voorbereidin-
gen van de nieuwe nota. De af-
gelopen maand zijn jongeren be-
zocht op scholen, bij het jonge-
renwerk en bij sportverenigin-
gen. Er is een enquête gehouden 
onder  250 jongeren over zaken 
die ze bezighouden. Ze hebben 
elkaar en zichzelf gefilmd om 
duidelijk te maken wat ze vinden 
van hun gemeente. Maandag-
middag werd er vooral geluis-
terd door de gemeente. Wethou-
der Jur Botter bedankte de jon-
gelui voor hun keihard werken 
en deed de suggestie om in het 
najaar een bijeenkomst te hou-
den voor 18 jarigen net als reeds 
gehouden wordt met 65-jarigen. 
Wel wat anders natuurlijk! 
Ton van den Brink

Kledingreparatie en stoffeerderij 
op de Valkenburgerlaan
Heemstede - Op de hoek van 
de Valkenburgerlaan en de Len-
telaan is sinds kort Cicek geves-
tigd. Een handige man die niet 
alleen gordijnen verkoopt, maar 
ze ook maakt, plooit, ringen of 
haken aan zet, strijkt, rails of gor-
dijnstang plaatst en ophangt en 
dan iets naar achteren loopt om 
dat mooie resultaat te bewonde-
ren. Hij vermaakt ook gordijnen 
als die naar een andere kamer 
moeten en niet passen. Cicek is 
die handige man die al heel wat 
stoffeerwerk in het Oude Slot 
heeft gedaan. Hij stoffeert ban-
ken, maakt kussens nieuw of be-
staande weer passend. Ook voor 

uw jacht of vletje. Nieuwe over-
trekken, u zoekt de stof uit en Ci-
cek maakt het precies. Hij heeft 
een ruime keuze uit gordijnstof-
fen, vitrages en meubelstoffen. 
Cicek leerde dat handwerk van 
zijn vader in Turkije en werkt in-
middels dertig jaar in Nederland. 
Veel in Amsterdam, later in on-
ze regio, dat bevalt hem eigen-
lijk heel goed. Leuke opdrach-
ten in Heemstede en de Haar-
lemmermeer, Heemstede bevalt 
hem prima en toen dat pand vrij 
kwam, hij hoorde dat van goede 
vrienden in Heemstede,  wacht-
te hij niet lang. Beginnen in dat 
mooie rustige Heemstede, hij 

heeft vanaf de eerste dag al leu-
ke opdrachten. Kleding is bij 
hem in goede handen, vertrouw 
hem maar rustig uw verstelwerk 
toe. Hij doet alle reparatie, ook 
bont en leer. Inkorten, langer 
maken, modellen maken, het is 
zijn vak en zijn hobby. Net nieuw 
is zijn te huren tapijtreiniger van 
het bekende merk Hagerty met 
die befaamde shampoo. Heb je 
zo`n merk in huis dan is dat de 
mooiste aanbeveling vanuit de 
vakwereld. Cicek is gevestigd in 
de vroegere dokterspraktijk aan 
de Valkenburgerlaan 73, hoek 
Lentelaan.
Ton van den Brink

finales:  woensdag 13 april en 
donderdag 14 april eigentijdse 
muziek voor solisten en eigen-
tijdse muziek voor bands in het 
Patronaat. Op dinsdag 19 april 
is de finale klassiek en poëzie in 
de Stadsbibliotheek. Daar wordt 
ook de tentoonstelling beelden-
de kunst gehouden van 12 t/m 
19 april.
Voor het onderdeel theater is 
de Toneelschuur al te klein ge-
bleken. Met medewerking van 
directeur Jaap Lampe van de 
Stadsschouwburg hebben we 
beslag weten te leggen op een 
plekje in het drukke schema 
van de schouwburg. Op maan-
dag 9 mei zijn daar de fina-
les schooljaar van dit onder-
deel te zien. Een prachtige loca-
tie en een mooie afsluiting van 
het HIT 2011. Ik hoop dat veel 
mensen komen kijken. Een wens 
voor volgend jaar is de introduc-
tie van de categorie film. Daar-
voor ben ik inmiddels in onder-
handeling met de Toneelschuur. 
Het is een van de speerpunten 
voor volgend jaar.”Voor actuele 
informatie en de laatste nieuw-
tjes. www.hit-haarlem.nl
Mirjam Goossens

Boekenmarkt 
op de 

Binnenweg
Heemstede – Op zondag 
17 april wordt er een anti- 
quarische en 2e handsboe-
kenmarkt georganiseerd 
op de Binnenweg te Heem- 
stede. 

De markt wordt ingericht 
op het weggedeelte tussen 
de Julianalaan en Clooster-
laan, tussen 10.00 en 17.00 
uur. 

Bekende antiquariaten ne-
men deel aan deze markt. 
U treft er verscheidene 
onderwerpen aan: pren-
ten, oude ansichtkaarten, 
schoolplaten, kinderboeken, 
gastronomie, reizen en na-
tuur, kunst, literatuur, strips, 
Tweede Wereldoorlogboe-
ken etc.
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Nieuwe stal op Kinderboerderij
Heemstede – In de nacht van 30 januari 2010 werd door brand-
stichting  de stal op de kinderboerderij verwoest. In de stal werd 
bovenin hooi bewaard en beneden was  een bijeneducatiecen-
trum, waarin op educatieve wijze de belangrijke rol van de bijen 
was te zien en te horen. Zes bijenkorven werden totaal verwoest 
en vele korven zwaar beschadigd. Tienduizenden bijen kwamen 
om. De imker Pim Lemmers was helemaal verslagen. Maar de 
imker kwam er bovenop, want hij heeft weer volop plannen en 
is alweer druk in de weer om bijenvolken bij elkaar te krijgen. 
De stal komt er ook bovenop, want dinsdag werd door wethou-
der Christa Kuiper en beheerder van de kinderboerderij, Ingrid 
Schenk, de eerste steen gelegd voor een nieuwe stal waarin het 
hooi kan worden opgeslagen, maar waar ook het reuze varken 
Pien zijn nieuwe stekkie kan vinden. Het heeft even geduurd, er 
is op vele niveaus flink nagedacht,  nu komt er een hooiberg-
varkensbijenstal van formaat. Als je de grote betonnen plaat ziet 
die de vloer moet worden, dan  zal menigeen denken, even een 
verdiepinkje erop en klaar is mijn bos villa. Pien vindt het alle-
maal best, die ligt languit in de ronde stal ernaast, die ooit door 
gemeenteambtenaren is gebouwd. De eerste steen was een be-
langrijke steen, de burgemeester en alle wethouders zagen hoe 
Christa en Ingrid na de eerst steen nog door wilden gaan met 
klaarliggende bakstenen, maar die waren bedoeld voor de me-
dewerkers van de kinderboerderij  die al stonden te trappelen. 
Ze voelden zich geruggesteund bij al die belangstelling. Op 4 ju-
ni is de nieuwbouw af, want dan bestaat de kinderboerderij zes-
tig jaar. Dan moet er weer iets officieels gebeuren. Daar gaan de 
Vrienden van de Kinderboerderij voor zorgen. Maar als de stal 
opgeleverd wordt, moet er direct beveiliging op.  Stel je voorzeg 
dat er weer zoveel bijen  in een brand omkomen. Daarvoor heb-
ben ze heel veel panenkoeken en geitenkaas verkocht en kin-
derpartijtjes georganiseerd met als resultaat  een cheque 4500 
euro voor camerabeveiliging. Het wordt vast een mooie zomer, 
daar op die kinderboerderij.
Ton van den Brink  

Rommelmarkt WABO,
de mooiste, grootste, laatste
Heemstede - De rommelmarkt 
van de Wabo scoutinggroep 
bracht zaterdag veel publiek in 
het Groenendaalse Bos bij de in-
gang aan de Ritzema Boschkade. 
Filevorming tot op de Van Mer-
lenlaan en honderden fietsen bij 
het bruggetje naar het clubhuis 
van de scoutinggroep. Zo mooi 
en groot was een rommelmarkt 
van de Wabogroep nog  nooit. 
Helaas was het wel de laatste. 
Het is voor de leiding niet meer 
op te brengen.  Met een beetje 
weemoed maakte de voorzitter 
Wil Walet de balans op van der-
tig jaar WABO rommelmarkten. 
Omgerekend in euro`s bracht de 
eerste 277 euro`s op, de laatste 
van zaterdag 3763,25 euro net-
to! Tja, die markt is in de afgelo-
pen dertig jaren een begrip ge-
worden als één van de grootste 

markten inde omgeving. Ver van 
te voren belden mensen al wan-
neer de markt gehouden zou 
worden, dat was dus altijd twee 
weken voor Pasen. Wil rekende 
ook nog even hoe groot de op-
brengst van alle dertig rommel-
markten samen is geweest. Bij-
na 63,000 euro. Een gigantisch 
bedrag. Behaald met twee, drie 
of vierdehands spullen.  Meters 
boeken zijn er verkocht, kilo`s 
aardewerk uit het bos gesleept. 
Studenten zitten nog op de meu-
beltjes van toen. De grootste 
WABO knuffelbeer begon za-
terdag  aan een nieuw leven. De 
bruikbare overgeblevene spul-
len gaan via vrijwilligersorgani-
saties naar Suriname en de Oe-
kraïne. De rommelmarkt is over, 
de WABO meidengroep blijft be-
staan.  Tijdelijk zijn de bevers 

van4,5 tot 7 jaar gestopt, ze gaan 
na de zomer een herstart ma-
ken met een heel nieuw thema. 
De kabouters van 7 tot 10 jaar, 
ze heten nu welpen,  zijn over-
gestapt naar het nieuwe jungle 
verhaal en beleven dus nieuwe 
dingen. Bever meisjes voor na de 
zomer kunnen zich aanmelden. 
Bij de welpen mag uw doch-
ter nu gratis 4 keer meedoen op 
de zaterdagochtend. Aanmel-
den kan bij de voorzitter Wil Wa-
let, 023 5285199 en kijk voor ver-
dere informatie www.waboscou-
ting.nl . De Scoutinggroep voor 
meiden, WABO, kan gesteund 
worden door vriend te worden 
met een jaarlijkse financiële bij-
drage, waarmee u op de hoog-
te blijft  hoe het met de meiden 
scouting gaat.  
Ton van den Brink

Spoorwegkwartier heeft pit
Heemstede - Het Spoorwegkwartier 
(Leidsevaartweg, Spoorplein, Spoor-
zichtlaan) heeft in de twaalfde ronde 
van Kern met Pit, de leefbaarheids-
wedstrijd van de Koninklijke Neder-
landsche Heidemaatschappij, een 
prijs gewonnen. Het betreft het pro-
ject ‘Leef en speel met plezier in het 
Spoorwegkwartier’. Begin mei 2009 
meldde de buurt zich aan. Dit naar 
aanleiding van publicatie in de Heem-
steder. De prijs is een bedrag van 
1.000 euro. De hoofdjury prijst de initi-
atieven van de BuurtBlues, BuurtBor-
rels, de 3.500 BuurtBollen en is verrast 
over het idee van het Flexibele Buurt-
Bankje. Tevens is de strijd tegen de 
nieuwbouwplannen genoemd waarvoor een Bewonersvereniging is 
opgericht. Allemaal initiatieven die de betrokkenheid van bewoners 
bij hun directe leefomgeving vergroten, zodat zij zij zich ook zelf ver-
antwoordelijk voelen voor de kwaliteit ervan.



Heemstede - Nadat zij met hun 
debuutshow ‘Goeie Grutten’ voor 
uitverkochte zalen (ook Thea-
ter de Luifel was vol) speelden, 
komen Rob en Emiel terug met 
hun nieuwe show ’Wat nou Ca-
baret?!’ Opnieuw maken zij een 
unieke mix van cabaret, menta-
lisme en vlugge vingers, maar 
‘Wat nou Cabaret?!’ is vooral 
meer! Meer cabaret, meer ma-
gie, meer mentalisme en meer 
interactie. Meer verwondering, 
meer theater en meer Feel-good 
momenten. Een onvoorspelbare 
voorstelling, want de show wordt 
niet alleen voor, maar ook mét 
het publiek gemaakt.Verschillen-
de sferen maken de shows van 

Rob en Emiel elke keer weer een 
unieke belevenis. Verwacht en-
tertainment en showmanship 
van de bovenste plank, verzorgd 
door de beste mentalisten ter 
wereld (WK 2009). Dè feel-good-
aanrader van het jaar!

Info
Vrijdag 22 april is de voorstel-
ling te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
17,00 euro, CJP/65+ 16,00 euro. 
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang. Tele-
fonisch reserveren via theater-
lijn: (023) 548 38 38.
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Rob en Emiel: Wat nou cabaret?!

Veel bezwaren 
bestemmingsplan Centrum

‘Inspraak heeft zo geen zin’
Namens de vereniging Buurtge-
noten Binnenweg sprak de heer 
De Rooij. Hij zag weinig terug van 
de vele opmerkingen die zijn ver-
eniging had gemaakt. “Wij verte-
genwoordigen meer dan 121 ge-
zinnen maar er is op geen enke-
le wijze tegemoet gekomen aan 
onze bezwaren. Antwoorden als 
‘uw mening wordt niet gedeeld’ 
hadden wij niet verwacht”, hield 
hij de commissieleden voor. “Op 
deze manier heeft inspraak geen 
zin. Waarom houdt de gemeente 
geen raadpleging of hoorzitting?” 
De heer Jaspers sprak namens 
een aantal buren van het Lo-
dewijk van Wijkplein. Een aan-
tal huizen heeft een carport die 
hoort bij het huis en nu volgens 
het bestemmingsplan mag wor-
den (ver)bebouwd tot maximaal 
4 meter hoog. Zijn huis en dat 
van anderen hebben 
weliswaar ook een carport, maar 
die staan op grond met de be-
stemming tuin. Zij mogen dus 
niet (ver)bouwen. Uit het ant-
woord van de wethouder bleek 
dat de gemeente bij het voor-
gaande bestemmingsplan een 
fout had gemaakt. Om planscha-
de te voorkomen wil de gemeen-
te de situatie nu niet meer wijzi-
gen. Een gevoel van rechtsonge-
lijkheid overheerste in de zaal en 

raadsleden stelden voor dat de 
heer Jaspers met zijn buren sa-
men een verzoek gaat indienen 
tot wijziging en afzien van plan-
schade.

Uitvaartcentrum
De St. Bavokerk wil het pand 
naast de kerk (nr.92) bestemmen 
als uitvaartcentrum. Volgens de 
gemeente had de kerk verzuimd 
om een onderbouwd plan in te 
dienen en tekende zij niet voor 
eventuele planschade. De heer 
Graaijer, namens de kerk, ver-
klaarde dat het plan wel was in-
gediend maar was ondertekend 
door de huurder i.p.v. de kerk, 
daarom was het afgewezen.
“U krijgt van mij per omgaande 
een getekend plan en de plan-
schade verklaring”, zegde Graaij-
er toe. De kans is groot dat tij-
dens de behandeling in de raad 
het uitvaartcentrum en de car-
port-kwestie zijn opgelost.

Wel of geen parkeergarage?
Annelies van der Have (HBB) 
vond dat een bestemmingsplan 
veel meer conserverend moest 
zijn. “Haal de parkeergarage bij 
de bibliotheek weg. Wij vinden 
de nieuwbouw van het oude te-
legraafkantoor (Raadhuisstraat/
Postlaan) veel te massaal. We 
worden steeds verrast door de 

uiteindelijke volumes en bouw-
stijlen. De raad zou hier de regie 
moeten hebben.
Dit punt komt binnenkort op de 
agenda van de commissie.
D66 vindt dat er wel erg veel 
steen in Heemstede komt en wil 
supermarkten beperken tot 1000 
m2 vloeroppervlak. Van Vliet (GL) 
wil graag het dorpse karak-
ter behouden voor Heemstede. 
Een parkeergarage is niet nodig 
want er is maar 3 uur per week 
een parkeerprobleem, aldus het 
raadslid.
Wethouder Van de Stadt vindt 
dat hij handelt conform opdrach-
ten van de raad. Hij bestreed dat 
er niet gebouwd wordt met een 
visie op een dorps karakter. Hij 
gaf toe dat hij zelf ook wel eens 
is verrast door het uiteindelijke 
resultaat van nieuwbouw. “Een 
tekening of maquette is toch an-
ders dan de werkelijkheid.” In 
het oude postkantoor - dat me-
de wordt bestemd als horeca - 
hoopt de wethouder dat er een 
grand café of een restaurant 
komt met een mooi terras. Het 
pand krijgt geen monumenten-
status dus mag zelfs worden ge-
sloopt.
Als de Vomar niet door gaat 
moet er een parkeergarage ko-
men bij de Eijkenlaan. Deze gaat 
een stukje de grond in en het 
bovendek krijgt een rand van 1 
meter hoog. Hierdoor wordt het 
gebouw wel wat hoger. Dieper 
de grond in leidt tot veel meer-
kosten i.v.m. het grondwater en 
dat vindt de wethouder niet ge-
wenst. Definitieve vaststelling 
vindt plaats op 28 april tijdens de 
raadsvergadering.
Eric van Westerloo

Heemstede - In de commissie ruimte van maandag 11 april 
vond de behandeling plaats van het nieuwe bestemmingsplan 
Centrum. Er zijn ongeveer 200 schriftelijke zienswijzen inge-
diend. Om alle opmerkingen van een antwoord te voorzien had 
de gemeente ruim vier maanden de tijd genomen waar er for-
meel drie maanden voor staan. De vragenstellers kregen ver-
volgens vijf dagen de tijd om de antwoorden te bestuderen. 
Dit vonden de insprekers op deze avond wel heel erg kort om 
goed te kunnen reageren.

Uitnodigende Paas-etalage.

Prachtig Pasen met 
Dis en Design

Heemstede – Een van de mooi-
ste zaken in het centrum van 
Heemstede is Dis en Design. U 
vindt er een scala aan gebruiks- 
en decoratieve artikelen voor 
de keuken en op tafel of elders 
in huis. Het is een feestje om 
binnen te kijken en rustig alle 
moois in u op te nemen. Houdt 
u van strakke of juist ronde vor-
men, heldere of zachte kleu-
ren, bijzondere materialen, ge-
creëerd om het oog te strelen? 

En ja, schoonheid en praktisch 
gaan heel goed samen. Dat we-
ten al vele Heemstedenaren die 
hier een (huwelijks-) of verjaar-
dagscadeau aanschaften. Ook 
voor het Paasweekend, 24 en 25 
april, een slimme keuze om even 
bij Dis en Design binnen te wan-
delen. Net even anders dan alle 
geijkte woonwinkels. 

Raadhuisstraat 18b, Heemstede. 
Telefoon 023-5476097.

Koch en Dij kshoorn, uitdagende combinatie
Heemstede - Donderdagavond 
21 april is er in de Luifel een op-
treden van auteur Herman Koch 
en dichter Nico Dijkshoorn. Aan-
vang is 20.00 uur en kaarten voor 
deze avond (10 euro) zijn ver-
krijgbaar bij de Luifel via 023-
5483828. 

Velen lazen Zomerhuis met 
zwembad van Herman Koch. Ni-
co Dijkshoorn is regelmatig op 
de buis in De Wereld Draait Door. 
Casca en Boekhandel Blokker 
organiseren deze literaire avond. 
Ongetwijfeld een bijzondere en 
uitdagende combinatie!

Herman Koch (1953) is bekend 
als televisiemaker, columnist 
en romanschrijver. Zijn romans 
werden zonder uitzondering lo-
vend ontvangen. Na zijn debuut-
roman Red ons, Maria Monta-
nelli (1989) verschenen onder 
meer Eten met Emma (2000), 
Odessa star (2003), Denken aan 
Bruce Kennedy (2005) en Het di-
ner (2009). Met Het diner won 

Herman Koch de NS publieks-
prijs 2009. Inmiddels zijn er al 
meer dan 450.000 exemplaren 
van verkocht. Zomerhuis met 
zwembad (2011) is zijn nieuw-
ste roman. 
‘Ik ben huisarts.’ Zo begint Zo-
merhuis met zwembad.  Huisarts 

Marc Schlosser heeft een medi-
sche fout begaan waardoor een 
van zijn patiënten, de beroemde 
acteur Ralph Meier, is overleden. 
Hij zal zich moeten verantwoor-
den voor de Medische Tucht-
raad. Over die Tuchtraad maakt 
hij zich niet echt zorgen: ‘Een 
schorsing van een paar maan-
den, daar komt het op neer. We 
kennen elkaar allemaal, meer zal 
het niet worden.’ 
In Zomerhuis met zwembad ver-
telt de hoofdpersoon met niets 
en niemand ontziende eerlijk-
heid hoe hij op dit punt in zijn 
leven is aanbeland. Het is het 
spannende, maar ook geestige 
verhaal over het recht op ver-
gelding en het overschrijden van 
grenzen als de deuren naar een 
normale rechtsgang zijn dicht-
geslagen.

Nico Dijkshoorn is dichter, schrij-
ver, muzikant. Hij was tot 1999 
medewerker in een bibliotheek. 
Tegenwoordig is Nico Dijkshoorn 
de huisdichter van het program-Herman Koch.

Nico Dijkshoorn.

ma De Wereld Draait Door. Tij-
dens de show geeft Nico op iro-
nische wijze zijn kijk op de be-
sproken actualiteiten. Van zijn 
hand verscheen Daar schrik je 
toch van (2008), De tranen van 
Kuif de Dolder (2009), Dijks-
hoorn (2010) en kort geleden 
verscheen Kleine dingen. 

Uit Kleine dingen: Een man loopt 
door de stad. Hij wandelt over de 
markt, langs een kiosk, loopt bin-
nen bij Ikea - het is een gewone 
dag in een gewone stad. Dijks-
hoorn loopt met hem mee. En 
overal ziet hij kleine dingen. Een 
dode meeuw. Een lekke band. Een 
kartonnen doos. Hij denkt aan zijn 
jas, herinnert zich zijn helden en 
filosofeert over zijn favoriete vo-

geltjes. Aan het eind van de dag 
is hij weer een dag verder - maar 
de betekenis daarvan valt niet te 
onderschatten.

De Luifel vindt u aan de Heren-
weg 96, Heemstede.
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Spring in the air...!Spring in the air...!
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Heemstede - Het idee kwam 
van Alexander Mengerink, 
eigenaar van De Roos, de 
vulpenspecialist. Hij wil de 
mobiliteit terugbrengen op 
het oude niveau. De unie-
ke situatie voor een winkel-
straat van meer dan een ki-
lometer, goed bereikbaar 
voor de auto, sterker nog, 
je kan er parkeren. Dat is na 
de vernieuwing gebleven. 
Dat wilde hij onderstrepen 
door een autoshow te orga-
niseren. Een paar autodea-
lers uit Heemstede en mooi 
weer. Dat was de opzet. Met 
de bestuursleden van de 
winkeliersvereniging, Arno 
Koek van Boekhandel Blok-
ker, Jasper de Zwart van Ree 
Verfhandel en Willem van 
Dam van de chocolaterie en 
ijssalon, hielpen mee met 
organiseren en het werden 
al gauw acht dealers die en-
thousiast werden. Zaterdag 
9 april, het werd de mooi-
ste dag tot nu toe, pakten 
negen dealers al vroeg hun 
bolides uit. Jeeps, Chryslers 
en Dodges stonden te pron-
ken bij Van Dam.  Merce-
des en Smart bij Gall &Gall, 
Porsches en Alfa Romeo bij 
Welldressed, Skoda bij het 
Kruidvat, Volvo bij ING en 
Susuki en Hyundai van Har-
ry Kunst  bij Toddlers Kinder-
mode. BMW met de MINI 
bij Riviera Maison en Peu-
geot even verder. Sommi-
ge winkeliers hebben zo hun 
voorkeuren, zoals Jasper de 
Zwart van Ree met een Rolls 
Royce van een van zijn klan-
ten. Edward Kors van Kors 
Groente & fruit hield het op 
een prestigieuze Jensen-
Interceptor. Versshop Hou-
weling met een Aston Mar-
tin Vanquish V12 en de Old-
timer Fiat 500 blijft vertede-
ren. De Mitsubishi Pajero, 
een flinke occasion, maakt 
de reis naar Gambia in het 
kader van de Rally Amster-
dam Dakar en zal in Gam-
bia geveild worden om daar 
verder dienst te doen. Van de 
opbrengst koopt de goede 
doelen organisatie een wa-
terput die daar hard nodig 
is. Het WinkelCentrum  wilde 
met deze actie nog eens de 
spelregels van de vernieuw-
de Raadhuisstraat en Bin-
nenweg onder de aandacht 
brengen. De auto is te gast 
en geeft voetgangers en fiet-
sers alle ruimte. Maximum 
snelheid 30 km en éénrich-
tingverkeer van zuid naar 
noord, fietsers in beide rich-
tingen. Met die eenvoudige 
spelregels moet het lukken 
om Raadhuisstraat en Bin-
nenweg voor iedereen veilig 
en prettig te houden.
Ton van den Brink

Auto`s echt in het zonnetje in het centrumAuto`s echt in het zonnetje in het centrum
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Opening nieuwe theaterseizoen 
Kunstkring door taalkunstenaar
Heemstede - Op vrijdag-
avond 22 april zal de Heem-
steedse Kunstkring haar thea-
terprogramma voor het seizoen 
2011/2012 presenteren. Het be-
stuur van de Kunstkring heeft 
44 voorstellingen geselecteerd 
uit de programma’s van de ver-
schillende theaters en concert-
zalen uit de regio. Er wordt een 
grote variatie geboden in toneel, 
klassieke muziek, jazz, caba-
ret, musical en dans op 14 ver-
schillende podia. Naast theaters 
in Haarlem, Velsen, Hoofddorp 
en Heemstede,  zijn ook voor-
stellingen en concerten opgeno-
men uit de programma’s in Am-
sterdam van het Muziektheater, 
het Concertgebouw, het Muziek-
gebouw aan ’t IJ en het Tropen-
theater. 
De theaterdirecteuren en pro-
grammeurs uit de hele regio zul-
len een toelichting geven op de 
verschillende voorstellingen en 
concerten die het komend sei-
zoen zijn te verwachten. 
Het zijn Jaap Lampe van de Phil-
harmonie en de Stadsschouw-
burg in Haarlem, Jacob Bron van 
de Stadsschouwburg van Velsen, 
Joep van Dijk van Schouwburg 
De Meerse in Hoofddorp, Adri-
aan Bruin van Theater De Lui-
fel en Iris Haeck van het Podium 
Oude Slot in Heemstede.
De leden van de Heemsteedse 
Kunstkring kunnen de komende 
weken op de ruim 40 voorstellin-
gen en concerten inschrijven. 
De avond is in handen van pre-
sentator cabaretier en taalkun-
stenaar Jan J. Pieterse 
Jan J. Pieterse  viert dit seizoen 
zijn 25-jarig jubileum als presen-
tator van de rondreizende voor-
stelling Cabarestafette . Hij toert 
sinds 15 jaar samen met caba-
retier Frank van Pamelen langs 
de kleine theaterzalen met in-
teractieve programma’s als De 
Plezierdichters, de Open Dicht-
show, en het komende seizoen 

met De Mannen van Taal.  Hier-
naast is hij actief als theaterjour-
nalist voor het Haarlems Dag-
blad en  cabaretprogrammeur/
adviseur voor de Stadsschouw-
burg in Haarlem.
Hij is als puntdichter op twitter 
te vinden met het door hem be-
dachte Twitterdicht  www.twit-
ter.com/puntdichter  Binnenkort 
verschijnt een bundel met Twit-
terdichten en één met Engelsta-
lige puntdichten. Inmiddels zijn 
er 14 bundels van hem versche-
nen en een luisterboek.
Op 22 april a.s. zal hij de thea-
terdirecteuren en programmeurs 
ondervragen over de voorstellin-
gen en concerten die de Heem-
steedse Kunstkring voor haar le-
den heeft uitgekozen.  

Informatie
De presentatie van het theater-
programma  2011/2012 vindt 
plaats in de Burgerzaal van het 
Raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. De aanvang is 20.00 
uur (zaal open 19.30 uur).   
De avond wordt  niet alleen ge-
organiseerd voor de leden van 
de Heemsteedse Kunstkring. 
Ook niet-leden die interesse 
hebben voor de activiteiten van 
de Heemsteedse Kunstkring zijn 
van harte welkom. 
Voor informatie over het lid-
maatschap van de Heemsteedse 
Kunstkring kan men zich wen-
den tot het secretariaat van de 
vereniging: tel. 023-5281348   
De toegang is gratis.

Jan J. Pieterse.

Jong Divertimento in Sint Jacob
Regio - Op zondag 17 april kunt 
u jong talent op viool en cel-
lo zien en horen optreden. On-
der begeleiding van Helena van 
Tongeren en Christiane Belt is 
het doel om de leerlingen hele-
maal zelf te laten spelen en te re-
ageren, een vorm van kamermu-
ziek dus. De concerten zijn dan 
ook zonder dirigent en de solis-
ten zijn de orkestleden zelf. Om-
dat orkestspelen voor iedereen 
leuk moet zijn hebben zij voor de 

wat jongere leerlingen het  ‘Jong 
Divertimento’ opgericht, dit or-
kest is er om jongere leerlingen 
klaar te stomen voor het Diverti-
mento Jeugd Strijkorkest. U bent 
vanaf 14.00 van harte welkom in 
Jacob’s Plaza, waar u vooraf een 
kopje koffie/thee kunt gebrui-
ken. Het optreden zal om 14.30 
starten en  kost  4,- euro. Zorg-
centrum Sint Jacob in de Hout 
vindt u aan de Zuiderhoutlaan 1, 
te Haarlem. Tel: 023 -  892 7900.

Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek (PKN)
Bennebroek – Op zondag 17 
april om 10.00 uur is er dienst 
in de kerk aan de Binnenweg 67 
Bennebroek met ds. Wouden-
berg uit Ijsselmuiden. Voorgan-
ger is ds. W.M. Schinkelshoek.

Protestantse 
gemeente 

Bennebroek
Bennebroek – Op zondag 17 
april is er dienst in ‘t Trefpunt 
om 10.00 uur. Voorganger is 
ds.J.E.Th. Nak-Visser. Het betreft 
een gezamenlijke dienst met 
Heemstede.

Protestantse 
Gemeente 
Heemstede

Heemstede – Kerkdienst op 
zondag 17 april (Palmzondag).
Pinksterkerk: 10.00 u. mw.ds. Jo-
lien Nak-Visser en ds. Arie Mo-
lendijk, gezamenlijke dienst, af-
sluiting catechese, met Kinder-
kring en crèche.
Kennemerduin: 10.30 u. ds. Henk 
Koetsier.

Welkom in de 
Stille Week

van 
Bennebroek

Bennebroek - De week voor-
afgaand aan Pasen wordt de 
Stille Week genoemd. In veel 
kerken wordt  daar dan elke 
dag  bij stilgestaan, zo ook in 
Het Trefpunt te Bennebroek. 
Maandag, 18, dinsdag 19 en 
woensdag 20 april zijn er ves-
pers, die beginnen om 19.00 
uur. Donderdag 21 april, Witte 
Donderdag, is er een Kringvie-
ring waaraan de cantorij mee-
werkt. Aanvang 19.30 uur.
Vrijdag 22 april, Goede Vrijdag, 
begint de dienst om 19.30 uur.
Zaterdag 23 april, Stille Zater-
dag, begin van het Paasfeest 
met een Paaswake: 21.00 uur.
En zondag 24 april jubelen we 
het uit in  een viering die om 
10.00 uur begint, ook met de 
cantorij.
Een ieder die zich ook zo wil 
voorbereiden op het Paasfeest 
is van harte welkom, maar na-
tuurlijk ook bij de afzonderlij-
ke diensten.
Het Trefpunt ligt aan het Ako-
nietenplein in Bennebroek: 
www. pkntrefpunt.nl

Museumboerderij  van 
Jan Makkes weer open
Velse rbroek - ‘Mijn opdracht 
als kunstenaar in deze wereld 
heb ik volbracht. Mijn talent 
als kunstenaar neem ik mee in 
de eeuwigheid, terug naar mijn 
Schepper. Want Hij is het, die mij 
beoordeelt.’ 

Woorden van de gepassioneerde 
kunstenaar Jan Makkes, over-
leden in 1999. Hij liet een veel-
zijdige en omvangrijke collectie 
na. Bloeiende boomgaarden, ou-
de dorpjes, kleurrijke landschap-
pen, haventjes, stadsgezichten 
en de door hem zo geliefde bloe-
men. Een deel van deze indruk-
wekkende collectie zal tijdens 
een drietal tentoonstellingen te 
zien zijn in de Museumboerderij 
Jan Makkes aan Hofgeesterweg 
22a. De museumboerderij ademt 
nog steeds de sfeer van Mak-
kes. Aan de muren hangen over-
al schilderijen en foto’s van zijn 
ontmoetingen met de groten der 
aarde. Makkes was ver buiten 
onze grenzen bijzonder geliefd 
en werd alom gerespecteerd. Zo 
ging hij in zijn bewogen en be-
vlogen levenop audiëntie bij de 
Paus en had hij een indringen-
de ontmoeting met onder an-
dere de voormalige president 
van de Sovjet-Unie, Micael Gor-
batsjov en ook met John F. Ken-
nedy. Makkes hield van reizen 

en haalde hier ook inspiratie uit. 
Hoewel hij ook vaak schilderde 
in zijn geliefde haven van IJmui-
den. Hij vloog naar de mooiste 
streken in de wereld om deze 
vast te leggen op het witte doek. 
Befaamd zijn ook de bloemstil-
levens die Dries van Agt ‘fontei-
nenvan kleur’ noemde.
‘In kleuren zal hij bij ons blijven’, 
heet dan ook de tijdens de ten-
toonstellingen vertoonde video-
presentatie over Makkes, zijn le-
ven en zijn werken. Tevens is het 
boek ‘Jan Makkes...een gedreven 
kunstenaar’ te koop.
Ga genieten van het werk vol 
passie en mystiek van deze kun-
stenaar, over wie Peter Dicker 
zei: ,,Op zoek naar die ene tint 
in het miljoen. Kijk, zo’n schilder 
was Jan Makkes nou.’’
De tentoonstellingen 2011 - 2012 
zijn: Pasen: zaterdag 16 april tot 
en met zondag 1 mei 2011. He-
melvaart/Pinksteren: donderdag 
2 juni tot en met maandag 13 ju-
ni 2011. Kerst: zaterdag 10 de-
cember tot en met zondag 1 ja-
nuari 2012. Geopend van 11.00 
tot 18.00 uur. Buiten deze expo-
sities alleen op afspraak. Muse-
umboerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg 22a te Velserbroek, 
telefoonnummer 023-5376227.  
Zie ook www.museumboerderij-
janmakkes.nl

Themamiddag 
Het Ouder wordende Brein
Heemstede - Een mens ontwik-
kelt zich zijn hele leven. De her-
senen verliezen op hoge leef-
tijd verbindingen en wat cellen. 
Zo is het waar dat de hippocam-
pus (een klein hersendeeltje dat 
belangrijk is voor nieuwe infor-
matie) wat uitgeput raakt, maar 
daar staat tegenover dat men 
oudere dingen uit bepaalde tijd-
periodes beter gaat herinneren.
Er wordt gekeken naar de groei-
ende wijsheid van het ouder 
wordende brein plus het toene-
mende begrip voor mensen om 
ons heen. De ouderdom komt 
niet alleen met gebreken, maar 
biedt ook mogelijkheden.
De middag start met de spreker 
Hans van Dam, ethicus en do-
cent neurologie, hij vertelt waar 
het brein op hoge leeftijd sterk 
in is en sterk kan blijven en dat 

doet hij zo toegankelijk mogelijk 
en in gewoon Nederlands. 
Tweede spreker is Ankie van Da-
len, zij werkt veel met mensen 
die vergeetachtig zijn. Zij ver-
telt over vergeetachtigheid en 
de zin en onzin van geheugen-
trainingen.

Info
Dinsdag 19 april om 14.00 uur 
zijn belangstellenden welkom 
bij Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede, Lieven de Keylaan 
24 in Heemstede.
Wel graag van tevoren gratis 
kaartjes reserveren bij Casca, 
Welzijn Ouderen Heemstede of 
De Pauwehof in Heemstede.
De themamiddag wordt geor-
ganiseerd door Stichting Welzijn 
Ouderen Heemstede, De Pauwe-
hof en Casca.
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Oog in oog met een ree
Voorjaarsexcursie op Leyduin!
Heemstede - Dinsdag 19 april 
organiseert IVN Zuid-Kenne-
merland een excursie over het 
landgoed Leyduin met als the-
ma ‘Voorjaar!’. Onder de noemer 
Leyduin vallen enkele landgoe-
deren die als een geheel wor-
den beheerd: Leyduin, Oud-
Woestduin en Vinkenduin. Land-
schappelijk gezien zijn er op  
deze landgoederen een paar 
aardige verrassingen te beleven. 
Op Oud-Woestduin is een voor-
malige paardenrenbaan. In dit 
complex van parken, bossen en 
speelweiden is het altijd mooi 
wandelen: genieten van mooie 
stinsenplanten zoals wilde hya-
cinth en het prachtige daslook. 
Sommige bomen zijn in blad en 
andere wachten nog even! We 
staan even stil bij de zwepen-
boom. De broedvogels van Ley-
duin zijn weer volop bezig. Het 
zingen van de mezen en de 
boomklevers is overal te horen; 

het voorjaar is begonnen! 
Op deze landgoederen vind je 
een mooie combinatie van na-
tuur, cultuur, historie en re-
creatie. Open plekken met al-
leenstaande bomen die bijzon-
der van sfeer zijn. Grote kans 
om reeën tegen te komen. Op 
Woestduin lag tussen 1902 en 
1909 ooit de beroemde paarden-
renbaan, nu is deze ´Vloek van 
Kennemerland` een open terrein 
waar de houtsnip in het voorjaar 
al knorrend zijn rondjes vliegt. 
U gaat ook langs bij de Belve-
dère, appelkelder en bijzondere 
grenspalen. 

Info
Vertrek om 19.00 uur bij de par-
keerplaats van Leyduin, Man-
padslaan, Heemstede. Duur: 1,5 
uur. Aanmelden vooraf is niet 
nodig. Informatie bij Marc van 
Schie, 023-5351239 of kijk op 
www.ivn.nl/zuidkennemerland 
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Op zoek naar amfibieën 
op landgoed Leyduin
Heemstede - In het voorjaar 
trekken amfibieën naar het wa-
ter om er eieren af te zetten. Bos-
wachter Jeroen Engelhart van 
Landschap Noord-Holland or-
ganiseert op vrijdag 22 april van 
19.30 tot 21.00 uur een excursie 
op landgoed Leyduin in de buurt 
van Heemstede. 

Amfibieën zijn wonderlijke die-
ren die soms in het water en 
dan weer op het land leven. In 
de winter past hun bloedsom-
loop zich aan de lage tempera-
tuur aan en gaan ze in winter-
slaap. Inmiddels zijn ze door de 
hogere temperaturen weer actief 
geworden. Ze zoeken het water 

op waar ze zijn geboren. Daar 
zetten ze hun eieren af. Met een 
beetje geluk ziet u ei-klonten 
van padden of kikkerdril drijven. 
Op landgoed Leyduin komen de 

Dikkopjes zijn op ondiepe plaat-
sen soms massaal te vinden. Fo-
to: Henk van Bruggen.

kleine watersalamander, de brui-
ne en groene kikker en de ge-
wone pad voor. Een bijzondere 
soort is de rugstreeppad die zich 
in het voorjaar duidelijk laat ho-
ren. De boswachter weet er alles 
van. Ook voor kinderen een leu-
ke excursie. 

Info
Zin om mee te gaan? Aanmel-
den is noodzakelijk en kan via 
www.landschapnoordholland.nl/
de-natuur-in
De kosten bedragen 6,50 eu-
ro, Beschermers van Landschap 
Noord-Holland betalen 3,50 euro 
en kinderen tot 12 jaar 2,50 euro. 
We verzamelen op het parkeer-
terrein van Leyduin aan de Man-
padslaan 1 op de grens van 
Heemstede en Vogelenzang. Het 
ligt 2 km ten zuiden van NS stati-
on Heemstede/Aerdenhout, aan 
de westzijde van de Leidsevaart.

Het winnende ontwerp van de nieuwe 
blikvanger voor De Overplaats.

Vrijwillige suppoosten gezocht
Heemstede - Bent u een en-
thousiaste man of vrouw die iets 
kan vertellen over de historische 
betekenis van de landgoederen 
in Heemstede. Kent u daarbij het 
landgoed De Hartekamp en haar 
‘overtuin’ De Overplaats? En 
wilt u zich als vrijwilliger inzet-
ten voor Landschap Noord-Hol-
land? Landschap Noord-Holland 
zoekt vrijwilligers die een aantal 
zaterdagen en zondagen vanaf 
23 april tot 13 juni a.s. als sup-
poost en gastheer of –vrouw wil-
len functioneren bij haar exposi-
tie over De Overplaats.
Landschap Noord-Holland is be-
heerder van De Overplaats in 
Heemstede en gaat een nieuwe 
blikvanger bouwen op een his-
torische plek. Door vandalisme 
is de historische theekoepel in 
de jaren ’80 van de vorige eeuw 
verbrand, een enorm verlies voor 
deze oude buitenplaats. Voor 
de bouw van een nieuwe blik-
vanger schreef de stichting een 
prijsvraag uit. Dit leverde tiental-
len fascinerende, spannende, ro-
mantische en vooral mooie in-
zendingen en een winnaar op. 

Van al deze inzendingen wordt 
door Kunst & Cultuur Noord-
Holland een expositie samen-
gesteld in het Poortgebouw van 
De Hartekamp aan de Hereweg 
in Heemstede. Compleet met 
een kort historisch overzicht van 
het landgoed De Hartekamp en 
haar oorspronkelijke overtuin 
De Overplaats. De expositie is 
vrij toegankelijk en op zaterdag 
en zondag in de periode vanaf 
22 april tot en met 13 juni vanaf 
12.00 – 16.00 uur geopend. 
Bent u gemotiveerd en lijkt het u 
leuk om als suppoost voor Land-
schap Noord-Holland te funge-
ren? Dan bent u de persoon die 
Landschap Noord-Holland zoekt. 
Voor meer informatie kunt u bel-
len of mailen met Arthur Schaaf-
sma. E-mail: a.schaafsma@land-
schapnoordholland.nl. Telefoon-
nummer: 088-0064449. Ook voor 
meer informatie over de functie 
kunt u contact opnemen met 
Arthur Schaafsma.

Planten ruilen 
op beurs

Bennebroek - Op zaterdag 
16 april organiseert de afde-
ling Groei & Bloei - Benne-
broek een plantenruilbeurs 
op het terrein van het Volks-
tuinencomplex ‘Zandlaan’, 
op de Zandlaan. Het terrein 
ligt dichtbij de Ringvaart, ter 
hoogte van de sportvelden.
Vanaf 9.45 uur kunnen plan-
ten/ruilobjecten gezet worden 
op het pad naar het gebouw-
tje van de Tuindersvereniging. 
Bied de planten aan in pot of 
gewikkeld in een krant met 
een naamkaartje. Precies om 
10.00 uur zal het sein gegeven 
worden, waarop de aanwezi-
gen de plant(en) van hun  keu-
ze in ontvangst kunnen ne-
men en informatie kunnen in-
winnen bij de vorige eigenaar. 
Heeft u geen planten om in te 
brengen, ook dan bent u wel-
kom. Kom langs en laat u in-
spireren door jonge planten en 
groene experts.
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Honkbal
RCH en Euro stars delen de punten

Zaterdag in Capelle a/d IJssel 
moest de Heemsteedse slag-
ploeg ervaren dat de inmiddels 
43-jarige Orlando Stewart nog 
steeds een behoorlijke hindernis 
is op weg naar de thuisplaat. Met 
6-3-2-1 in 7 innings kwam RCH 
geen enkele maal verder dan het 
3e honk en omdat de Euro Stars 
in hun 3e slagbeurt na 2 honk-
slagen met 1-0 de leiding had-
den genomen, werd de gelaats-
uitdrukking van coach Tjerk 
Smeets steeds somberder. Toen 
ook de Capelse reliever Brent 
Buffa de 8e inning ongeschon-
den doorkwam, leken de kan-
sen op een goed resultaat ver 
weg. Maar in de 9e inning was 
het Giovanni Valmont, die met 4 
wijd op het 1e honk kwam. Pinch 
runner Mick van Vliet werd ver-
der geholpen door een opof-

feringsstootslag van Kevin Ge-
rard, waarop het infield van de 
thuisploeg de kluts kwijt raak-
te en de 1-1 op het scorebord 
kwam. In de verlenging werd het 
zelfs 1-3 voor RCH na 4 wijd voor 
Zamir Lijde, een infield hit van 
Bayron Cornelisse en een dou-
ble van Ferd van Stekelen-
burg. Toch werd het in de gelijk- 
makende helft van de 10e inning 
nog spannend. De 1e 2 nullen 
vielen snel, maar een honkslag/
stootslag, gevolgd door geraakt 
werper en een honkslag brach-
ten de stand op 2-3, waarna de 
3e nul op het 3e honk, overigens 
fel betwist door de thuisploeg, 
Chris Mowday tot winnendwer-
per bestempelde met 13-1-8-1 in 
10 innings en ± 120 pitches (!).

Nadat zondag in Heemstede 

Heemstede - In het openingsweekend van het nieuwe seizoen 
trof RCH-Pinguïns een medegegadigde voor een plaats bij de 
eerste zes, recht gevend op de nacompetitie voor het kampi-
oenschap van de Overgangsklasse en daarmee voor promo-
tiewedstrijden naar de Hoofdklasse van het seizoen 2012. Van 
krachtsverschil was nauwelijks sprake en opvallend was het 
dat in beide wedstrijden de ploeg met de minste honkslagen 
aan het langste eind trok. Aan beide zijden had men dan ook 
het gevoel de kans op de volle winst te hebben gemist, maar 
de neutrale toeschouwer kon zich wel in de puntendeling vin-
den.

super-vrijwilligster Ciska Geuts-
kens de 1e bal had gegooid, 
ontspon zich een pitchersdu-
el, waarin het na 5 innings nog 
steeds 0-0 stond. In de 6e slag-
beurtkwam RCH’s  starting pit-
cher Marcel Timmer na 2 x 4 wijd 
en 2 honkslagen voor het eerst in 
de problemen. Na de 0-1 liepen 
de honken zelfs vol, maar bleef 
verdere schade uit.
Het Heemsteedse antwoord 
kwam, op het werpen van Der-
rickIsenia, met doubles van Za-
mir Lijde en Ferd van Stekelen-
burg en met 1-1 leek de wed-
strijd opnieuw op een verlen-
ging uit te draaien. Maar in de 
8e Capelse slagbeurt kreeg re-
liever Ewout Bos 2 honksla-
gen te verwerken met de 1-2 
als resultaat. Een totaal van 
9 honkslagen, waaronder 3 
doubles, bleek minder effectief 
dan de 7 singles van de bezoe-
kers, maar het openingsfeest van 
het nieuwe seizoen na afloop 
was er niet minder om.

A.s zaterdag ontvangt RCH/P 
streekgenoot Sparks, dat het Rot-
terdamse Orioles 2 x met ruime 
cijfers klopte. Aanvang 14.00 uur. 
Zondag volgt de return op het 
Noordersportpark in Haarlem. 

GSV Regiokampioenschappen turnen 

Hoogste balkscore voor Charlotte
Heemstede - Op zaterdag 9 
april vonden in Wormer regio-
kampioenschappen turnen in 
de vijfde divisie plaats. Via een 
voorwedstrijd in het Rayon Ken-
nemerland moesten de turnsters 
zich plaatsen voor deze wed-
strijd.  Dat wisten 8 turnsters te 
doen.  Om 09.00 uur stonden Ri-
anne, Julie, Renee en Myrthe 
klaar voor de warming up.  Julie 
en Rianne turnen bij de instap-
pers in niveau 11. Vooral Julie 
liet zich direct van de goede kant 
zien. Zij liet een bijna perfec-
te vloeroefening zien. Zij kreeg 
daarvoor het hoogste cijfer van 
de dag, n.l. 14,50! Ook Rianne 
liet zich niet onbetuigd en sloot 
af met een 13.10. Op naar het 
volgende onderdeel: sprong. De 
dames kregen resp. een 13.45 
en 13.05. Op brug koos Rianne 
voor de veiligheid een spreidon-
dersprong, want bij het inturnen 
ging het niet helemaal lekker. Als 
laatste de balk, altijd een wiebe-
lig toestel. Hier wisten de meiden 
zich niet stabiel te turnen, door 
veel wankelingen bleven hier de 
hoge scores uit, maar gelukkig 
bleven ze wel gedurende de he-
le oefening op de balk staan.  Ju-
lie stond op de 4de plaats en is 
hierdoor door naar de volgen-
de wedstrijd. Rianne komt op de 
1e reserve lijst te staan, ze kwam 
net 0.20 punten te kort.
Tijdens deze wedstrijd mochten 
Myrthe en Renee het spits af-
bijten op de balk. Myrthe maak-

te een goede start met een kop-
rol in haar oefening. Verder nam 
ze geen risico, waardoor ze op 
de balk bleef staan en een 9.80 
kreeg. Renee turnde een iets 
moeilijkere oefening met een 
handstand en koprol achter-
over, waardoor haar cijfer op een 
11.65 uitkwam. Met de vloeroe-
feningen kwam Myrthe weer iets 
hoger uit, met een mooie ara-
bier salto aan begin van haar oe-
fening. Bij de sprong kwam Re-
nee weer iets beter uit met haar 
overslag over de pegasus. Bij de 
brug turnde Renee de zolendraai 
perfect en daarna moest ze al-

le moed verzamelen voor de sal-
to en dat is gelukt. Een mooie 
afsluitende oefening. Myrthe 
kwam hier weer iets hoger uit, 
waardoor op 0.05 punten ver-
schil Myrthe wel door is naar de 
districtswedstrijd en Renee net 
niet. 
In de middag stonden April, Riv-
ka en Marlijn te popelen om hun 
kunsten te vertonen. April begon 
op de sprong, hier moet ze aan 
werken om een betere overslag 
te laten zien. Bij de brug geen 
problemen, maar bij de balk liet 
ze 1 punt liggen door een val. 
Ook de vloeroefening had een 

extra sprong wat puntenaftrek 
geeft. Ze heeft ondanks de min-
puntjes toch de 15de plaats be-
reikt, wat genoeg is voor een vol-
gende wedstrijd.
Marlijn en Rivka turnen in niveau 
7. Ook zij kregen 39 tegenstan-
ders waarbij ze moesten pro-
beren om bij de 18 beste te ko-
men. Bij de brug turnden beide 
dames heel goed, door de stren-
ge jury beloond met een 9.80 en 
9.50. Op de balk lieten zij allebei 
zien waar ze voor getraind had-
den. Rivka turnde voor het eerst 
op een wedstrijd een bruggetje 
achterover op de balk en een pi-
rouette en alles ging goed. Op de 
vloer liet Rivka een mooie arabier 
salto zien en een handstand 1/1 
draai. Marlijn turnde een arabier 
flick flack salto en eindigde met 
een barani. Bij de sprong liet Ri-
vka twee keer een overslag ½ 
draai zien en Marlijn pakte hier 
met een half in, half uit de hoog-
ste score van de sprong; een 
11.40.  Marlijn kwam met haar 
4de plaats thuis en samen met 
Rivka mag ze naar Amersfoort 
voor de districtswedstrijd. 
Als laatste mocht Charlotte op 
de brug beginnen. Helaas zit er 
een blokkade bij haar waardoor 
ze op de wedstrijd geen sal-
to durft te turnen. Op de balk 
kwam ze echter sterk terug.  Met 
een 13.00 haalde ze de hoog-
ste balkscore van de middag. 
Ook met haar vloeroefening en 
sprong had ze totaal geen moei-
te, dus kwam ze zelfs nog op het 
podium te staan met een derde 
plaats en daardoor ook dik door 
naar de volgende wedstrijd op 
18 juni.

Winst en verlies bij 
VEW-jeugd

Heemstede - Zaterdag 9 april 
j.l. kon de VEW-d1 kampioen 
worden maar de beslissende 
wedstrijd werd met 2-4 verloren 
van Hoofddorp. De kansen op 
de titel zijn nog niet verspeeld, 
alleen is de d-1 nu afhangkelijk  
van het resultaat van de wed-
strijd VVC- Hoofddorp en moet 
er natuurlijk gewonnen worden 
van Overbos. De E-1 kan za-
terdag 16 april kampioen wor-
den. Er moet gewonnen wor-
den van en in Hoofddorp. De 
B-1 verloor kansloos van koplo-
per Zandvoort’75 met 1-4 en de 
B-2 won met 0-6 van ADO’20 
uit Heemskerk.

Het programma voor
zaterdag 16 april:
Aalsmeer-VEW-3  14.30 uur
Sizo-VEW  14.30 uur
Sp’woude-B1-
VEW-B-1   14.30 uur
Sp’woude-B2-
VEW-b2 12.00 uur
VEW-D1-Overbos-D 10.30 uur
Hoofddorp-E-VEW-E 10.00 uur
VEW-  mini’s 10.30 uur. 

Zaterdag 9 april waren er weer 

zestien mini-VEW-ers. Er be-
gint steeds meer lijn in te ko-
men. Volgend seizoen spelen 
de oudste mini’s in competitie 
verband. Nieuwe jongens en 
meisjes zijn altijd welkom, niet 
alleen in de leeftijd groep 4-6 
jaar. Ook de andere leeftijd 
groepen kunnen nieuwe voet-
ballers gebruiken. Inlichtingen 
zijn te verkrijgen op www. ve-
wheemstede.nl

Acht april werd er ook gekla-
verjast. Met vijf tafels was de 
opkomst goed. De uitslag:
1. Jopie Beunder 6112 punten 
(een record)
2. Ans v.d. Marel 5598 punten
3. Iwan Biesot 5020 punten
De Poedelprijs was voor Eef 
Riessebosch met het schamele 
aantal van 3655 punten.
De laatste klaverjasavond van 
dit seizoen is niet de twee-
de vrijdag van de maand maar 
de eerste: 6 mei a.s. Aanvang 
20.00 uur.

Volgende week komen de toer-
nooien en activiteiten in de 
Heemsteder.

Europa 
kinderhulp
Regio - Europa Kinderhulp 
zoekt vakantieouders die in 
de zomervakantie een vakan-
tiekind een onvergetelijke va-
kantie wil geven. Het gaat om 
kinderen die weinig zeker-
heid kennen in hun bestaan 
en moeten opgroeien in er-
barmelijke situaties. Kinderen 
van 5 tot 12 jaar voor wie de 
vakantie heel lang duurt. Het 
ontbreekt ze aan speelruim-
te, aandacht en zorg. De voor 
ons zo gebruikelijke zorg is er 
niet; warme maaltijden, vei-
ligheid en bovenal kind mo-
gen zijn. Kunt u een vakan-
tiekind een onvergetelijke va-
kantie bieden? Durft u de uit-
daging aan?

Gratis cursus 
Van de gastouders wordt niet 
verwacht dat ze de taal vloei-
end spreken maar dat ze 
zich met een paar eenvoudi-
ge woorden weten te redden. 
In drie weken kunnen ook uw 
kinderen een aardig woordje 
Frans of Duits leren. U hoeft 
er niet voor weg maar gewoon 
thuis in de achtertuin. 

www.europakinderhulp.nl
Madeleine de Boer tel: 020-
614 46 87  Gert Pool tel: 023-
527 25 60, Elly Dantuma 
tel: 0251-23 84 07, Corrie 
Dubois tel: 0224-21 36 55



Kon. HFC blijft maar winnen
Heemstede - Uit de laatste zes 
wedstrijden wist de Kon. HFC 
16 punten te halen.  Na de sy-
steemwissel van het 4:3:3  naar 
het 4:4:2 systeem draait de ploeg 
uitstekend. Afgelopen zondag 
werd eenvoudige de volle winst 
gehaald tegen het Amsterdamse 
DWV. Na één minuut en twintig 
seconden was het Carlos Opoku  
die een vrije trap van Tim Kuyt 
met het hoofd achter DWV doel-
man Ouboumalne kopte. 

De toch niet klein uitgeval-
len doelman kwam zelfs ge-
strekte armen nog te kort om 
de springende Opoku het sco-
ren te beletten. Luttele minuten 
later was het Koen van Haaren 
die DWV op gelijke hoogte kon 
brengen, maar zijn kopbal pas-
seerde de paal aan de verkeer-
de kant. Op veel meer wapen-
feiten kon DWV niet worden be-
trapt. Coach Kees Guijt van DWV 
wisselde in de 25e en 35e mi-
nuut al twee spelers, omdat het 
helemaal niet liep in zijn ploeg. 

De wissels brachten niet het ge-
wenste resultaat. HFC speelde 
veel beter en werkte hard waar-
door DWV zelden aan een kans-
rijke aanval kon beginnen. Met 
net een kwartier gespeeld werd 
een voorzet van Wouter Haar-
mans door Hakim Ajnaoua per-
fect afgerond waardoor HFC op 
2-0 kwam. HFC kreeg nog een 
aantal kansen of probeerde het 
met afstandsschoten, maar de-
ze bleven zonder resultaat. DWV 
hanteerde de buitenspelval goed 
waardoor HFC’ers daar nog wel 
eens in wilde trappen. Vlak voor 
rust maakte de DWV keeper een 
fout en kwam heel ver uit zijn 
doel om een bal weg te trappen. 
Hij speelde de bal op de midden-
lijn in de voeten van Tim Kuyt die 
niet aarzelde en de bal vanaf 50 
meter op het lege doel schoot. 
Helaas voor Kuyt ging de bal net 
over het doel heen.
In de tweedehelft leunde HFC 
wat meer achterover en gaf wat 
meer ruimte aan DWV om te 
voetballen. DWV benutte deze 

speelwijze van HFC onvoldoen-
de en kwam maar sporadisch bij 
het doel van Van Rossum. HFC 
mikte op snelle uitvallen, maar 
de krachten vloeide bij sommi-
ge spelers al aardig weg na een 
eerste helft waarin zij alles had-
den gegeven. 

Ondanks het feit dat HFC niet 
kon beschikken over zeker vijf 
basisspelers doen de invallers 
weinig onder en weet de ploeg 
de balans in het team te bewa-
ren. Het hebben van een brede 
selectie komt de ploeg nu goe-
de van pas. De tweedehelft was 
minder dan de eerste 45 minu-
ten, maar HFC bleek tevreden 
met de stand en DWV was niet 
bij machte om iets terug te doen. 
Door het gelijke spel van koplo-
per EDO en de winst van DEM 
is HFC de beide lijstaanvoerders 
tot op één punt genaderd. Zon-
dag 17 april speelt HFC de uit-
wedstrijd tegen het laag ge-
plaatste NVC uit Naarden.
Eric van Westerloo
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Jaap Booms, 70 jaar RCH!
Heemstede - Van clubtrouw 
is tegenwoordig nog maar wei-
nig sprake, zo niet bij ‘Ome’ Jaap 
Booms. Jaap is exact op 13 april 
maar liefst 70 jaar lid van RCH! 
Een prestatie van formaat waar 
de hoed voor afgenomen kan 
worden. 
Een snelle rekensom leert dat de 
80-jarige Jaap al op z’n 10e lid is 
geworden in 1941 in de tijd van 
de onderdrukking door Duitse 
bezetter. “In ’42 werd het voet-
bal stilgelegd en was het voor de 
iets oudere jeugd ook niet meer 
veilig vanwege de razzia’s om te 
voetballen. In ’46 werd de draad 
in voetballend Nederland weer 
opgepakt”, aldus een nog steeds 
zeer bij de pinken zijnde Jaap.
Uiteindelijk kwam er aan de ac-
tieve voetbalcarrière in 1979 een 

einde toen het scheenbeen van 
Jaap in tweeën brak. “De dok-
ter zei dat het wel weer kon na 
genezing maar ik durfde het 
niet meer aan.” Een begenadigd 
voetballer was Jaap niet vol-
gens hemzelf. “Ik kon er niets 
van, was een harde voetballer 
die gemakkelijker er doorheen 
ging in plaats van erom heen“, 
zegt de 80-jarige Jaap met veel 
humor. Wel eens in het 1e elftal 
gespeeld? Een schaterlach volgt. 
“Welnee joh, 5e of 6e was het 
hoogste maar de mooiste was in 
het 10e. Jarenlang een begrip bij 
RCH vooral vanwege de ‘3e helft’! 
Alleen de mannen van Bloemen-
daal konden nog beter zuipen.”

Jaap Booms was bekend in 
Heemstede vanwege zijn handel 

in schoonmaakartikelen en pe-
troleum en later als rij-instruc-
teur van zijn eigen school. Naast 
deze drukke werkzaamheden 
ging Jaap steeds meer beteke-
nen voor RCH in de organisatie. 
Jaap is jeugdvoorzitter geweest, 
floot wedstrijden, heeft 12 jaar 
in de radiokamer van RCH geze-
ten (waar die volgens eigen zeg-
gen door zijn toenmalige vrien-
din ingeluisd was), is waarnemer 
bij de HD-cup, Lid van verdien-
ste van de Haarlemse Scheids-
rechtersvereniging en…. nog 
steeds iedere zaterdag verzorgt 
Jaap het wedstrijdsecretariaat 
van RCH. “Hartstikke gezellig en 
leuk om te doen voor de club”, 
zegt Jaap zittend aan de kop 
van de bestuurskamertafel met 
naast zich de wedstrijdadmini-

stratie, vlaggen, fluitjes en een 
goed glas bier.
Als er gevraagd wordt naar zijn 
hoogtepunt, meldt Jaap met een 
lach: “Mocht een keer met 3e 

mee doen en schoot de keeper 
met bal en al de goal in.” Heeft 
Jaap ook nog een wens? “Als 
ik straks dood en gecremeerd 
ben, wil ik wel uitgestrooid wor-
den onder het scorebord waar 
ik vanuit de radiokamer 12 jaar 
naar gekeken heb. Alleen een 
vriend heeft al gezegd: laten 
ze dat maar niet doen anders 
groeit daar nooit meer een plant 

of struik op die plek.” En weer 
schiet de aimabele Jaap in de 
lach. RCH hoopt voorlopig nog 
geen afscheid te hoeven nemen 
van deze geweldige man die dus 
al 70 jaar aan RCH is verbon-
den. Het slotwoord is voor Jaap: 
“Ik ben nooit weggeweest en zal 
ook de komende 15 jaar bij RCH 
blijven. RCH for ever! Proost.” En 
heft zijn glas bier op. 

Oh ja, Jaap zoekt nog leden voor 
de RCH-klaverjasclub die op 
dinsdagavonden 17 x per sei-
zoen bij elkaar komt.

Mogelijkheden voor iedereen
Nieuwe cursussen 
Nordic Walking

Heemstede - Nu de lente vol-
op is begonnen, vindt GSV 
Heemstede het tijd om nieu-
we Nordic Walking cursussen 
te starten.
Nordic Walking is een uitste-
kende manier om ontspannen 
in de buitenlucht te bewegen 
en aan de conditie te werken. 
Bovendien is het goede manier 
om nieuwe sociale contacten 
te leggen. 
De Reguliere Basis cursus 
start op donderdagmiddag 
14 april om 13.30 uur. In de-
ze cursus komen theorie en 
praktijk uitgebreid aan de or-
de. Bovendien worden door 
middel van videoanalyses de 
vorderingen van de cursisten 
in beeld gebracht. De cursus-
duur is 6 lessen van ca 1,5 uur.
Vanaf  16 april kunnen mensen 

die in meer of mindere ma-
te een beperking hebben in-
stromen in de Easy Cursus. De 
groep start om 11.30 uur en de 
praktijk wordt aangepast aan 
de mogelijkheden van ieder-
een. De cursusduur voor deze 
groep is 9 lessen van ca 1 uur.
Verzamelen is in het GSV Cen-
trum aan de Fr. Schubertlaan 
37 in Heemstede. Hier wordt 
ook de theorie gegeven. Voor 
de praktijklessen is gekozen 
voor het hondenvrije gedeelte 
van wandelbos Groenendaal.
De cursussen zijn inclusief ge-
bruik van stokken (poles) en 
een kopje thee of koffie.
Voor verdere inlichtingen kunt 
u terecht bij de instructeur Re-
né Reeuwijk 06-53582295 of 
023-8447496 of per email 
nordic.w@upcmail.nl.

Word lid van
trimclub Middenduin

Heemstede – 50+ Herentrimclub Middenduin wil zijn leden-
bestand uitbreiden. De club bestaat 44 jaar en is niet zo groot. 
Trainen gebeurt zaterdagmorgen van 8.30 tot 9.30 uur, onder  
leiding van een trainer. Iedereen kan meedoen in zijn eigen 
tempo. Plezier en gezelligheid staan voorop. Doe nu vrijblijvend 
mee, de hele zomer, zonder kosten. Informatie: 023-5290440.



Divers
Dinsdag 12 april  
• Virtuele wandeling door 
Haarlem gepresenteerd 
door Culturele Kring Ben-
nebroek in ‘t Trefpunt, Ako-
nietenplein 1, Bennebroek. 
Aanvang 20.00 uur. Gratis voor 
leden. Gasten betalen 5,00 eu-
ro of 4.00 euro (65+-pas). 

Vrijdag 15 april
• Napoleon en Egypte in le-
zing bij Alliance FranÇai-
se. Spreker: Véronique Steijn. 
Aanvang: 20.15 uur in het Tey-
lers Museum, Spaarne 16, 
Haarlem.  Entree : 8 euro. 

Zaterdag 16 april 
• Kumpulan, bije enkomst 
voor mensen met een In-
disch verleden. Zorgcen-
trum Schalkweide, Floris van 
Adrichemlaan 15 te Haarlem. 
Aanmeldingen: 023-5244567 
of Heleen Smit 023-5473746, 
mail: hacheff@quicknet.nl

• Rouwcafé (koffie, herken-
ning, tips e.d) van 10.00 tot 
12.00 uur in het atelier van 
Binnenstebinnen, Zonne-
bloemstraat 2 te Haarlem. 
Info op:
www.hetrouwcafe.nl en
06-28886380 of 06-52306969.

Woensdag 20 april
• Lezing in Bibliotheek 
Haarlem over Maria Mag-
dalena: apostel van het 
vroege christendom.
Gasthuisstraat 32 te Haarlem. 
Toegang: 10,- euro. Kaartver-
koop bij Ananda, Gierstraat 
8, 023 - 551 2867, ook via de 
website van Ananda www.
ananda.nl of in Bibliotheek 
Centrum, Gasthuisstraat 32 te 
Haarlem. 

• Kernenergie: Nog een op-
tie na Japan? Bijeenkomst 
met div onderwerpen, poe-
zie en muziek in Café Globaal 
in het MCH, Lange Herenvest 
122. Voor 7,50 euro  kan het 
publiek Koerdisch eten. Wel 
tijdig reserveren via reserve-
ren@mondiaalcentrumhaar-
lem.nl of via 023-5423540.

T/m zaterdag 21 mei
• Literaire portretten van
fotograaf Eddy Posthu-
ma de Boer in bibliotheek 
Haarlem Centrum, Gasthuis-
straat 32. Gratis te bezoeken 
tijdens openingsuren. Info:
www.bibliotheekhaarlem.nl. 
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Divers
Dinsdag 19 april
• Themamiddag Het Ouder 
wordende Brein bij Welzijn  
Ouderen Heemstede. Aan-
vang: 14.00 uur. Van tevoren 
kaarten reserveren bij Cas-
ca, Welzijn Ouderen Heem- 
stede of De Pauwehof in 
Heemstede.

Zondag 17 april
• Tussen 10.00 -17.00 uur 
antiquarische en 2e hands-
boekenmarkt op de Bin-
nenweg Heemstede, ge-
deelte Julianalaan-Clooster-
weg.

Regio
Exposities

T/m zondag 17 april 
• Schilderije n en colla-
ges van Houcine Bouchi-
ba (1956, Jarja r, Tunesië) in 
Galerie 37, Groot Heiligland 
37, Haarlem. Open: donderdag 
tot en met zondag 12.00-17.00 
uur. Meer info: www.galerie37.
nl, 06-537 357 61.

Tot zondag 8 mei 
• Tentoonstelling Leren 
voor het leven in het His-
torisch Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47, Haarlem.
Tel : 023 5422427.
www.historischmuseumhaar-
lem.nl

T/m zondag 8 mei
• Noord-Hollandse uitwis-
selingsexpositie in de Waag 
‘Verblindende Schaduw’. 
Locatie: Spaarne 30. De wer-
ken van Nora Baetens, Juul 
Bogemann, Karen Ebert, Tine-
ke Fischer, Noor Geurts, Greet 
Harinck, Babette van Helsdin-
gen, Corry Kooy, Richard van 
der Koppel, Paul Kwisthout, 
Alfred Ophof, Dolf Schiffer-
stein, Joost Schmidt, Cecile 
van Spronsen, Ruud Starke en 
Manon Velthuizen.
Zie ook www.kzod.nl en 
www.gsagalerie.nl  

T/m dinsdag 17 mei 
• Expositie Light Fa-
brics in Hotel Haarlem 
Zuid, Toekanweg 2. Te zien 

Heemstede/
Bennebroek

Exposities
April
• Gabe de Vries exposeert 
in de Burgerzaal van het 
Raadhuis Heemstede met 
zijn fijn  geschilderde ju -
welen uit vervlogen tijd en. 
Buitenplaatsen, statige villa`s, 
vervallen huisjes, bruggen en 
molens.  

T/m dinsdag 10 mei
• Collages in voormalig ge-
meentehuis Bennebroek, 
Bennebroekerlaan 5. 
Exposanten: Yvettte Jansen 
en Lillette de Bruin-van Zijl.
De openingstijden van de ex-
positie zijn van maandag  t/m 
vrijdag van 8.30 – 12.30 uur en 
woensdagmiddag van 13.30 – 
16.30 uur.

T/m vrijdag 15 april
• Expositie Helen van Vuure 
in de foyer van Casca de Lui-
fel, Herenweg 96 te Heem- 
stede. Te zien zijn Acrylschil-
derijen. 

Theater
Vrijdag 15 april
• Cabaret Hassan’s An-
gels: Hoop, gezeik en lief-
de, in de Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. Aanvang: 
20.15 uur. Kaartverkoop van 
maandag t/m vrijdag van 9.00 
tot 16.00 uur en 45 minuten 
voor aanvang. Telefonisch re-
serveren via theaterlijn: (023) 
548 38 38.

Zondag 17 april 
• Voorstelling ‘De elfen-
vlinderkoniging’ in Lilaluna 
Verteltheater. Ir. Lelylaan 10 
(oude Nova-college) in Heem-
stede.
Aanvang: 14.30 uur, entrée: 
6,50 euro per kind en 7,50 eu-
ro per volwassene (dit is inclu-
sief drinken en iets lekkers).

Agenda
Cultuur

Reserveren op: info@lilaluna.
nl of bel naar 023-5475892.

Donderdagavond 21 april
• In de Luifel een optreden 
van auteur Herman Koch 
en dichter Nico Dijk shoorn. 
Aanvang is 20.00 uur en kaar-
ten voor deze avond (10 eu-
ro) zijn verkrijgbaar bij de Lui-
fel via 023-5483828. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.

Vrijdag 22 april 
• Heemsteedse Kunst-
kring presenteert nieuwe 
theaterprogramma in Bur-
gerzaal van het Raadhuis, 
Raadhuisplein 1 te Heem-
stede. De aanvang is 20.00 
uur (zaal open 19.30 uur).   
Presentatie door cabaretier / 
taalkunstenaar Jan J. Pieterse. 
Toegang gratis.
Info: tel. 023-5281348.  

• Rob en Emiel: Wat nou ca-
baret?! Onvoorspelbare voor-
stelling, te zien in Theater de 
Luifel,  Herenweg 96 in Heem-
stede. Aanvang: 20.15 uur. 
Toegang: 17,00 euro, CJP/65+ 
16,00 euro. 
Kaartverkoop via theaterlijn: 
(023) 548 38 38.

Muziek
Zondag 17 april 
• Passiemuziek (Theecon-
cert) door de eeuwen heen 
in Oude Kerk Heemstede 
vanaf 15.00 uur door het 
Haarlems Kleinkoor. Gra-
tis entree. Koffie na afloop in 
naastgelegen Pauwehof. 

Vrijdag 29 april
• Koninginnenacht met de 
band Soulmachine bij ca-
fé de 1e Aanleg, hoek Raad-
huisstraat/Kerklaan. Aanvang: 
vanaf 21.00 uur.

zijn bedrukte regenjas-
sen en raamdiorama’s van 
Michaëla J. Bijlsma

Muziek

Zaterdag 16 april
• Koninklijk  Haarlems Man-
nenkoor Zang & Vriend-
schap houdt een Bloe-
menconcert, Jansstraat 74, 
Haarlem.
Aanvang 15.45 uur. 
Bezoekers worden verwel-
komd door Haarlemse Bloe-
menmeisjes. Program-
ma:  Schubert en Beethoven, 
maar ook modernere com-
ponisten als Sir Arthur Sulli-
van. Het concert wordt beslo-
ten met fragmenten uit ope-
ra’s van Gounod en Verdi. Toe-
gang gratis. 

Zondag 17 april
• Vocaal Ensemble Kwarts 
met concert Noorder-
breedte, om 15.00 uur in de 
Joseph Kerk, Janstraat 41. 
Entree: Vrijwillige bijdrage/
Collecte na afloop.
Reserveren: 023-538 66 82 of 
www.vocaalensemblekwarts.
nl 

• Optreden van Maria Pro-
kofieva en Aleksandra Ani-
simowicz.
Composities van Janacek, 
Mozart, Dvorak, Rachmaninov 
en Debussy. Toegang: 10 euro 
inclusief thee in de pauze en 
wijn na afloop.
Zaal open: 15.15 uur, Oscar 
Mendliklaan 3, Aerdenhout
www. religieuzekring.nl

• Jong Divertimento in 
Zorgcentrum Sint Jacob in 
de Hout. Jong talent op vi-
ool en cello. Vanaf 14.00 uur. 
Entree: 4,- euro. Zuider-
houtlaan 1, te Haarlem. 
Tel: 023 -  892 7900.

Nescio.

Schilderij ‘Zang & vriendschap’ 
(1990) van Piet Zwaanswijk.

Fotograaf Rien Konings.



Heemstede

NIEUWS

Volg ons op:

www.youtube.com/gemeenteheemstede heemstedetweet HeemstedeConnect (group)

Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,  (tussen 
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen 
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

Sociale Zaken 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag 
tot 13.00 uur)

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Jongeren bedenken acties 

voor jeugdbeleid gemeente 
Publieks-

bijeenkomst

Meedenken over 

de toekomst 

van Heemstede? 

Praat mee op 

18 april!

•  Herinrichting Herenweg

•  Publieksbijeenkomst 18 april

• Burgerjaarverslag 2010

•  Werk aan de weg

• Projectbesluit Nieuw Overbos

•  Omgevingsvergunning

In deze HeemstedeNieuws:

Ieder jaar legt de gemeente in het 

burgerjaarverslag verantwoording af 

over burgerparticipatie en dienstver-

lening. Daarbij gaat het om vragen 

als: wordt u als inwoner voldoende 

betrokken bij plannen en besluiten? 

En hoe staat het met de dienst-

verlening van de gemeente? 

Net zoals vorig jaar informeren wij u 

hierover via onze gemeentelijke 

uitgave HeemstedeNieuws. Op de 

volgende pagina’s leest u over de 

plannen die de gemeente in 2010 

ontwikkelde en welk effect de 

inspraak op deze plannen had. Alleen 

die projecten waarvoor (formele of 

informele) inspraakprocedures liepen 

worden beschreven. 

U kunt de informatie daarnaast 

terugvinden op www.heemstede.nl.

In het raadhuis zijn tot en met 3 juni 

twee exposities te bezichtigen: 

schilderijen van Gabe de Vries en 

beelden van Carla Lagas. 

Tijdens de openingstijden van het 

raadhuis bent u van harte welkom 

om beide exposities te komen 

bewonderen. Lees meer hierover 

in deze HeemstedeNieuws.

De gemeente is in het najaar van 2010 

gestart met de voorbereidingen van de 

nieuwe Nota jeugd en onderwijs. Een 

bijeenkomst op 28 september jl. vormde de 

aftrap voor een reeks van bijeenkomsten 

waarin de gemeente met professionals, 

ouders en jongeren in gesprek is gegaan 

over het toekomstige jeugd- en onderwijs-

beleid. 

De afgelopen maand zijn jongeren bezocht 

op scholen, bij het jongerenwerk en bij 

sportverenigingen. Er is een enquête 

afgenomen onder 250 jongeren over zaken 

die ze bezighouden. Ook hebben zij elkaar 

en zichzelf gefi lmd om te vertellen wat ze 

vinden van hun gemeente. 

De verzamelde informatie gebruikt de 

gemeente voor de nota. Tijdens die 

bijeenkomst bespraken jongeren met 

beleidsmakers en bestuurders onder meer 

voorzieningen en problemen onder 

jongeren. Doel van de bijeenkomst was het 

bedenken van acties die worden op-

genomen in de Nota jeugd en onderwijs.

De gemeenteraad voert momenteel 

de kerntakendiscussie, waarbij het 

gaat om belangrijke keuzes over de 

toekomst van Heemstede. Uiteraard 

wil de raad ook graag weten hoe u 

hierover denkt. 

Inwoners kunnen op verschillende 

manieren hun mening geven. Zo krijgen 

zo’n 1600 inwoners een vragenlijst 

thuisgestuurd. Daarnaast kunt u via 

internet meepraten. Als u liever 

mondeling uw mening wilt geven, 

dan kan dat natuurlijk ook. 

De gemeenteraad organiseert hier-

voor een publieksbijeenkomst op 

maandag 18 april van 19.30 tot 

20.30 uur in het raadhuis. Lees meer 

hierover op de volgende pagina.

Op 4 april jl. gingen jongeren, beleidsmakers en bestuurders van de gemeente 

Heemstede samen om tafel. Ze bedachten acties die de gemeente opneemt in de 

Nota ‘jeugd en onderwijs’.

Burgerjaarverslag 

2010: 
over burgerparticipatie 

en dienstverlening

Exposities in 

raadhuis
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Hoe ziet Heemstede 

er uit in 2025?
Publieksbijeenkomst op maandag 18 april 

Fasewisseling gevolgen voor bereikbaarheid:

Werkzaamheden project 

Herinrichting Herenweg 1e fase

Kerntakendiscussie

In de kerntakendiscussie staat de gemeen-

teraad stil bij belangrijke keuzes over de 

toekomst van Heemstede. Dat zal leiden tot 

de kerntaken in de komende jaren. Daarbij 

gaat het om het maken van keuzes en het 

stellen van prioriteiten. Wat is bijvoorbeeld 

het allerbelangrijkst: moet de gemeente 

investeren in het verbeteren van de bereik-

baarheid, het beschermen van het groen, 

het bevorderen van het winkelaanbod of 

het bieden van sport- en vrijetijdsmogelijk-

heden, om maar een paar voorbeelden te 

noemen. Zo denkt de gemeenteraad na 

over politieke, economische, sociale, 

technologische en milieu gerelateerde 

trends en daarbij horende effecten op 

Heemstede. Op basis van deze kerntaken-

discussie ontwikkelt de raad een nieuwe 

visie op Heemstede. 

Uw mening telt

Uiteraard wil de gemeenteraad ook graag 

weten hoe u hierover denkt. Inwoners kunnen 

op verschillende manieren hun mening 

geven. Zo krijgen zo’n 1600 inwoners een 

vragenlijst thuisgestuurd. Daarnaast kunt 

u via internet meepraten. Indien u liever mon-

deling uw mening wilt geven, dan kan dat 

natuurlijk ook. De gemeenteraad organiseert 

hiervoor een publieksbijeenkomst op maan-

dag 18 april van 19.30 tot 20.30 uur in het 

raadhuis. 

Ook voor verenigingen, 

instellingen, ondernemers

Verenigingen op cultureel, maatschappelijk 

en sportief gebied, en andere instellingen en 

ondernemers krijgen geen aparte uit-nodi-

ging. Maar alle organisaties van het ‘maat-

schappelijk middenveld’ zijn uiteraard ook van 

harte uitgenodigd om mee te praten bij de 

publieksbijeenkomst of via internet. 

Wat kunt u verwachten?

De bijeenkomst zal worden geleid door 

adviseurs van Deloitte die de kerntaken-

discussie begeleiden. Na een korte uitleg 

zullen zij een aantal stellingen aan u voor-

leggen waarover gestemd en gediscussieerd 

kan worden. Deze stellingen zijn gericht op 

vraagstukken die ook door de gemeenteraad 

worden behandeld. Maar het kan ook zo zijn 

dat u onderwerpen aandraagt die nog geen 

onderdeel uitmaken van de kerntaken-

discussie. Mogelijk worden deze onderwerpen 

dan ook aan de raadsleden voorgelegd. 

Er zullen raadsleden aanwezig zijn om te 

luisteren naar uw standpunten en de discussie, 

maar zij zullen op deze avond niet meedoen 

aan de discussie. 

Wat gebeurt er met de 

uitkomsten?

De gemeenteraad vindt uw inbreng 

belangrijk en zal uw standpunten mee-

nemen bij het uitwerken van haar visie op 

Heemstede in 2025. De stellingen zijn dan 

ook toetsend van aard. Dat wil zeggen dat 

de gemeenteraad onderzoekt of u het-

zelfde (of anders) naar de toekomst kijkt 

dan de raad. Mocht nu blijken dat een 

meerderheid van u anders denkt dan de 

gemeenteraad, kan deze besluiten de visie 

aan te passen.

Wij hopen dat u samen met de gemeente 

wilt werken aan een mooie toekomst voor 

Heemstede. 

Voortgang werkzaamheden

In de afgelopen maanden is de oostelijke 

weghelft van de Herenweg tussen Hugo de 

Grootlaan en Koediefslaan aangepakt. Van 

woensdag 13 april 2011 tot medio juni 

wordt de inrichting van de westelijke weg-

helft vernieuwd. Autoverkeer van zuid naar 

noord (richting Haarlem) wordt in deze 

periode over de oostelijke rijbaan geleid. 

Fietsers kunnen in beide richtingen gebruik 

maken van het nieuwe fi etspad aan de 

oostkant van de Herenweg. De Herenweg 

tussen Lanckhorstlaan tot en met de 

kruising Kerklaan/Eykmanlaan blijft af-

gesloten voor verkeer in zuidelijke richting 

(richting Bennebroek). 

Kerklaan weer open

Op woensdag 13 april wordt de kruising 

Herenweg-Kerklaan weer opengesteld 

voor alle verkeer. Het tankstation, de 

Bavo-kerk maar ook indirect het winkel-

centrum zijn hierdoor beter bereikbaar. De 

tijdelijke afsluitingen van de Oude 

Posthuisstraat, Kennemeroord en 

Koediefslaan worden opgeheven.

Gevolgen voor Geleerdenwijk

De kruising Eykmanlaan/Herenweg is 

afgesloten voor autoverkeer vanwege de 

aanleg van een rotonde. Dit heeft gevolgen 

voor de ontsluiting van de Geleerdenwijk. 

De wijk kan door autoverkeer alleen bereikt 

en verlaten worden via de Hugo de 

Grootlaan. Autoverkeer vanuit de 

Geleerdenwijk kan op de kruising Hugo de 

Grootlaan/Herenweg zowel in noordelijke 

als zuidelijke richting rijden.

Omleidingroutes

De omleidingroutes voor autoverkeer 

blijven hetzelfde als in de afgelopen 

maanden. Vanaf de Westelijke Randweg 

uit Haarlem wordt het autoverkeer om-

geleid via de Spanjaardslaan, 

Heemsteedse Dreef, Camplaan en de Van 

Merlenlaan. Het verkeer vanaf de 

Zandvoortselaan wordt omgeleid via de 

Lanckhorstlaan, Heemsteedse Dreef, 

Camplaan en de Van Merlenlaan.

Busverkeer 

In noordelijke richting volgen alle buslijnen 

weer hun normale routes. De bushalte bij 

Kennemeroord is nog steeds tijdelijk 

verplaatst richting de Koediefslaan. De 

bushaltes op de Herenweg tussen 

Lanckhorstlaan en Kerklaan in zuidelijke 

richting (richting Bennebroek) blijven 

buiten gebruik tot eind juni 2011. De bus-

lijnen 50 en 51 in zuidelijke richting rijden 

daarom via de Spanjaardslaan, 

Heemsteedse Dreef, Camplaan en de Van 

Merlenlaan. Buslijn 4 rijdt via Lanck-

horstlaan en Heemsteedse Dreef.

Volledige weekendafsluitingen

Door technische tegenslag met het riool is 

de volledige afsluiting die gepland stond in 

maart uitgesteld tot begin mei. In het week-

end van vrijdag 6 mei 21.00 uur tot 

maandag 9 mei 05.00 uur wordt de 

Herenweg vanaf de Koediefslaan tot en 

met de Kerklaan volledig afgesloten in ver-

band met rioolwerkzaamheden. Half juni 

2011 volgt nogmaals een volledige week-

endafsluiting gedurende dezelfde tijden in 

verband met het aanbrengen van asfalt. 

Zodra de exacte data van deze afsluiting 

bekend zijn, wordt dit in deze rubriek en via 

de projectpagina op www.heemstede.nl 

bekendgemaakt.

Planning

13 april:  start werkzaamheden aan 

westelijke weghelft;

7 en 8 mei:  volledige afsluiting 

Herenweg tussen 

Lanckhorstlaan en Kerklaan 

in het weekend;

Half juni:  volledige afsluiting 

Herenweg tussen 

Lanckhorstlaan en Kerklaan 

in het weekend;

Eind juni:  Wegwerkzaamheden 

gereed.

Uitgebreide informatie over de werkzaam-

heden aan de Herenweg, de gevolgen en 

de voortgang vindt u op www.heemstede.nl 

> Actueel > Volg het beleid > Reconstructie 

Herenweg. 

Doe mee via internet

U kunt vanaf 19 april ook via internet 

meedoen aan de discussie. Op de 

gemeentelijke website www.heemstede.nl 

kunt u een online vragenlijst invullen. 

U kunt bijvoorbeeld ook via Twitter 

(@heemstedetweet en #kerntakenheem-

stede) en LinkedIn (HeemstedeConnect) 

reageren op de stellingen.

In de periode 2011-2015 wordt de Herenweg opnieuw ingericht. Er komen vrijliggende 

fi etspaden, parkeerstroken en oversteekplaatsen. Ook wordt het asfalt vervangen. 

Reconstructie Herenweg?
www.heemstede.nl

Hoe ziet Heemstede er in de toekomst uit en wat kunt u als inwoner van uw gemeente 

verwachten over tien tot vijftien jaar? Dit zijn belangrijke vragen waar de gemeente 

zich vandaag al over buigt om te kunnen inspelen op veranderingen in de samen-

leving. De gemeenteraad voert hierover op dit moment een zogenaamde kerntaken-

discussie. Het doel is helder: Heemstede moet ook in 2025 een aantrekkelijke 

woonplaats blijven, in een wereld die verandert. 

Uittreksel bevolkings register (GBA)?
www.heemstede.nl
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Burgerjaarverslag 2010

Burgerparticipatie

Verkiezingen gemeenteraad

Eén keer in de vier jaar kiest u een nieuwe 

gemeenteraad, het algemeen bestuur van 

de gemeente. De gemeenteraadsleden 

kiezen vervolgens de wethouders, die 

samen met de burgemeester het college 

van burgemeester en wethouders vormen, 

het dagelijks bestuur van de gemeente. De 

verkiezingen voor de gemeenteraad 

vormen hét moment om uw invloed te laten 

gelden. Dat dit leeft in Heemstede, bleek 

uit het opkomstpercentage voor de 

gemeenteraadsverkiezingen in maart 

2010. 64% van de stemgerechtigden in 

Heemstede ging naar de stembus, tegen 

56% landelijk. De partijen VVD, D66 en 

CDA vormden in maart het nieuwe college 

van B&W. De 21 zetels in de gemeente-

raad zijn na de verkiezingen van 2010 als 

volgt verdeeld:

VVD: 7 

D66: 4 

CDA: 3 

PvdA: 3 

GroenLinks: 2 

HBB: 2 

Onderzoek haalbaarheid uit-

vaartcentrum op begraafplaats 

Uitvaartcentrum Dunweg BV uit Hoofddorp 

heeft interesse in het exploiteren van een 

uitvaartcentrum op de begraafplaats. Een 

uitvaartcentrum is een voorziening waar 

een overledene naar toe wordt gebracht, 

verzorgd, opgebaard en kan worden 

bezocht. Hier kan eveneens een uitvaart-

plechtigheid en condoleance worden 

gehouden. Deze voorziening ontbreekt op 

dit moment in Heemstede.

Vorig jaar is de gemeente een intentieover-

eenkomst aangegaan met Dunweg om te 

onderzoeken of het haalbaar is zo’n voor-

ziening te vestigen op de begraafplaats 

aan de Herfstlaan. Voordat de overeen-

komst ondertekend werd, heeft de 

gemeenteraad dit besproken in de 

commissie Ruimte. Belanghebbenden, 

zoals omwonenden, werden hierover 

persoonlijk geïnformeerd en werden uit-

genodigd om tijdens de vergadering hier-

over in te spreken. Daarna is het haalbaar-

heidsonderzoek gestart; de resultaten 

worden in april 2011 verwacht. Er is dus 

nog geen besluit genomen over het uit-

vaartcentrum. De gemeente heeft hierover 

nog geen defi nitief standpunt ingenomen 

en wacht eerst de resultaten van het 

onderzoek af. Besluitvorming wordt 

verwacht in juni 2011; dan beslist de 

gemeente of zij al of niet een overeen-

komst aangaat met Dunweg over het 

realiseren van een uitvaartcentrum. Mocht 

dat gebeuren, dan moet de gemeenteraad 

uiteindelijk het bestemmingsplan wijzigen.

Overigens hebben gemeente en Dunweg 

de Historische Vereniging Heemstede 

Bennebroek en het Comite tot behoud van 

de begraafplaats Herfstlaan betrokken bij 

de plannen voor een mogelijk uitvaart-

centrum. Inmiddels is er twee keer een 

overleg gevoerd met deze belanghebbende 

partijen.

Herinrichting parallelweg 

Zandvoortselaan

De parallelweg van de Zandvoortselaan 

tussen Roemer Visscherplein en 

Vondelkade krijgt een nieuwe inrichting. Zo 

moet een winkelgebied ontstaan die qua 

uitstraling vergelijkbaar is met de 

Binnenweg. In het voorjaar van 2010 leg-

den wij de plannen aan u voor. De reacties 

op het plan hebben geleid tot enkele aan-

passingen. Zo is een zebrapad toegevoegd 

Ieder jaar legt de gemeente in het burgerjaarverslag verantwoording af over burgerparticipatie en dienstverlening. Daarbij gaat het om vragen als: wordt u als inwoner voldoende betrokken bij 

plannen en besluiten? En hoe staat het met de dienstverlening van de gemeente? Net z oals vorig jaar informeren wij u hierover via onz e gemeentelijke uitgave HeemstedeNieuws. Op de 

volgende pagina’s leest u over de plannen die de gemeente in 2010 ontwikkelde en welk effect de inspraak op dez e plannen had. Alleen die projecten waarvoor (formele of informele) inspraak-

procedures liepen worden beschreven. U kunt de informatie daarnaast terugvinden op www.heemstede.nl.

aan het ontwerp, en komt er op verzoek 

van de Fietsersbond een veiliger fi etsover-

steekplaats van de Vondelkade naar de 

Schollevaarlaan. Naast de formele inspraak 

is er nauw overleg gevoerd met een klank-

bordgroep van winkeliers over de inhoud en 

het tijdstip van uitvoering van de plannen. 

De herinrichting vindt plaats in maart/april 

2011.

Herinrichting Herenweg tussen 

Kerklaan en Koediefslaan 

De Herenweg is aan vernieuwing toe. De 

reconstructie vindt plaats tussen 2011 en 

2015. De nieuwe inrichting moet ervoor zor-

gen dat de weg veiliger wordt voor fi etsers 

en voetgangers en dat de weg minder ‘uit-

nodigt’ tot hardrijden door automobilisten. 

De rijbaan wordt smaller en er komen 

vrijliggende fi etspaden, parkeerstroken en 

veiligere oversteekplaatsen en het asfalt 

wordt vervangen. De kruising Herenweg/

Kerklaan/Eykmanlaan wordt omgevormd 

tot een rotonde. De gehele Herenweg krijgt 

geluidreducerend asfalt. De bomen in de 

groenstrook tussen fi etspad en rijbaan 

worden waar mogelijk behouden; daar-

naast worden nieuwe eikenbomen geplant. 

Al met al krijgt de Herenweg de uitstraling 

van een laan, wat de neiging om hard te 

rijden moet verminderen. 

Een klankbordgroep van zo’n 20 belang-

hebbenden is nauw betrokken bij de her-

inrichting van de Herenweg. Over alle 

stappen, vanaf de planvorming tot de 

uitvoering, vindt overleg plaats met deze 

klankbordgroep. 

Fase 1: deel Kerklaan t/m Koediefslaan 

Het werk wordt in vier fasen uitgevoerd.

In de eerste fase wordt het deel vanaf de 

kruising met de Kerklaan/Eykmanlaan tot 

en met de Koediefslaan aangepakt. De 

plannen voor de herinrichting van dit deel 

maakten wij in 2010 bekend. Vorig jaar na 

de zomer kon u reageren op deze plannen. 

In het defi nitieve plan werd op basis van de 

inspraakreacties gekozen voor de rotonde 

in plaats van een kruispunt Herenweg/

Kerklaan/Eykmanlaan. Verder leidde de 

inspraak ertoe dat de fi etsoversteek bij de 

Willem Klooslaan en Oude Posthuisstraat 

wordt uitgebreid met een oversteekplaats 

voor voetgangers en dat er tussen 

Kerklaan en Duin en Vaart minder bomen 

komen ten gunste van extra parkeer-

vakken. Daarnaast heeft de gemeenteraad 

gevraagd om bredere fi etspaden: 2.20 

meter breed in plaats van de oorspronkelijk 

geplande 1.80 meter.

Net zoals voor de eerste fase, zullen ook 

voor de volgende drie fasen inspraak-

rondes plaatsvinden.

30km zones: herinrichting 

Prinsenlaan en Kees van 

Lentsingel

In de zomer van 2010 legden wij u de plan-

nen voor om de Prinsenlaan en de Kees 

van Lentsingel en omgeving om te vormen 

tot 30km-zones. Hiervoor worden verschil-

lende maatregelen genomen, zoals het 

maken van inritconstructies, (kruispunt)

plateaus en drempels. 

Kees van Lentsingel

Tijdens de behandeling in de commissie 

ruimte van maart 2011 hebben verschillen-

de insprekers aangegeven geen plateaus 

te willen, ook niet bij de toegang tot de wijk. 

De commissie heeft hierop besloten deze 

wijk niet als 30 km-gebied in te richten.

Prinsenlaan

In het plan voor de Prinsenlaan zorgde de 

inspraak voor enkele aanpassingen. Zo is 

naar aanleiding van de reacties gekozen 

voor een kruispuntpleateau op de 

Prinsenlaan ter hoogte van de Kadijk en de 

Floradreef, komen er rode fi etsstroken op de 

Glipperweg tussen de Prinsenlaan en de 

Kemphaanlaan en is de inritconstructie in de 

Prinsenlaan aangepast. De aangepaste 
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plannen zijn in maart 2011 in de commissie 

Ruimte besproken. Verschillende insprekers 

hebben bij de commissiebehandeling hun 

mening gegeven. Dit heeft geleid tot de ver-

plaatsing van de drempel ter hoogte van 

nummer 49 naar de bebouwde komgrens. 

Ook is aandacht gevraagd voor de af-

watering van het plateau. De bewoners zijn 

namelijk bang voor wateroverlast. Verder is 

gevraagd om waar mogelijk parkeerplaatsen 

aan te leggen. Hier is echter geen budget 

voor beschikbaar. De mogelijkheden worden 

bekeken en er wordt zo nodig een budget 

opgenomen in de begroting voor 2012.

Skatebaan in Heemstede

Ook jonge inwoners vraagt de gemeente 

regelmatig naar hun mening. In de zomer 

vroegen we de jeugd of er een skatebaan 

terug moet komen in Heemstede. Er kan 

immers in Heemstede niet meer op een 

skatebaan geskatet worden sinds de baan 

aan de Constantijn Huygenslaan in 2009 is 

verwijderd. Alle kinderen konden hun stem 

laten horen via de gemeentelijke website. 

Ruim 60 gaven aan van de skatebaan 

gebruik te gaan maken. Dit heeft ertoe 

geleid dat er een skatebaan terugkomt in 

Heemstede, namelijk in het Sportpark 

Groenendaal.

Vernieuwingen sportpark 

De gemeente wil het sportpark en om-

geving aan de Sportparklaan verbeteren. 

Het sportpark wordt aantrekkelijker en 

multifunctioneel: zo kunnen ook sporters 

die niet bij een vereniging zijn aangesloten 

straks op het sportpark terecht. Er komen 

extra parkeerplaatsen, het sportpark wordt 

beter bereikbaar en er worden verkeers-

remmende maatregelen op de Sportpark-

laan getroffen.

Het inrichtingsvoorstel is in eerste instantie 

tijdens bijeenkomsten besproken met 

omwonenden en andere belanghebbenden. 

Daarna zijn de plannen op enkele punten 

aangepast en in november/december in de 

inspraak gebracht. Enkele wijzigingen naar 

aanleiding van de inspraakreacties zijn: er 

komt geen skateroute maar een trim/

fi tnessroute en er komen geen verkeers-

drempels maar middengeleiders in de 

Sportparklaan. B&W nemen een defi nitief 

besluit na behandeling van het plan in de 

comissies Ruimte en Samenleving. 

Herontwikkeling Havendreef

Het bedrijventerrein gelegen aan de 

Havenstraat en Kanaalweg bij de haven in 

Heemstede wordt herontwikkeld. Dit 

gebied noemen we Havendreef. Het 

gebied is nu een verouderd en rommelig 

bedrijventerrein. Het is mooi gelegen aan 

het water tussen aantrekkelijke woon-

bebouwing. 

De wensen voor herontwikkeling van dit deel 

in Heemstede zijn er al lang. Hierover 

hebben de projectontwikkelaar Havendreef 

BV (onderdeel van HBB Ontwikkeling uit 

Heemstede) en de gemeente met elkaar 

gesproken. Deze gesprekken hebben aan 

gemeentezijde geleid tot een stedenbouw-

kundig kader en welstandscriteria (daarbij 

gaat het bijvoorbeeld om de architectuur en 

de manier waarop de gebouwen in de om-

geving passen). Havendreef BV heeft een 

(voorlopig) plan dat binnen dit gemeentelijke 

kader past. Over het ontwerp-stedenbouw-

kundige kader en de ontwerp-welstands-

criteria kon u in december/januari uw mening 

geven. 

Verder wordt er ook een intentieovereen-

komst voorbereid, waarin raad en project-

ontwikkelaar zich uitspreken voor heront-

wikkeling van het havengebied. Dit wordt in 

april behandeld in het college van B&W. De 

raadscommissie Ruimte bespreekt naar 

verwachting in mei 2011 het stedenbouw-

kundig kader, de welstandscriteria en de 

intentieovereenkomst. Na akkoord van de 

gemeenteraad zullen B&W besluiten de 

overeenkomst te ondertekenen. Ook zal de 

raad zich moeten uitspreken over een her-

ziening van het bestemmingsplan voor het 

te ontwikkelen gebied (ontwerp: september 

2011, defi nitief: januari 2012). Gedurende 

dit traject vinden diverse onderzoeken 

plaats, waaronder verkeersonderzoeken en 

heeft u op meerdere momenten de 

gelegenheid in te spreken op de plannen.

Vomar Eikenlaan

In november werden de plannen van 

supermarkt Vomar bekend, om een full-

service winkel te vestigen aan 

de Eikenlaan, met een entree aan de 

Binnenweg. De gemeente wilde mee-

werken aan een onderzoek om na te gaan 

of zo’n supermarkt op die locatie haalbaar 

is. Tijdens een drukbezochte commissie 

Ruimte, waarin het voorstel om mee te 

werken aan het haalbaarheidsonderzoek 

werd besproken, spraken voor- en tegen-

standers zich uit. De buurtbewoners 

verklaarden zich tegenstander van een 

Vomar aan de Eikenlaan en hebben zich 

verenigd in ‘Buurtgenot-en Binnenweg 

Oost’. De winkeliersvereniging verklaarde 

zich bij monde van de voorzitter juist voor.

Naar aanleiding van de reacties en de 

behandeling in de commissie Ruimte, heeft 

het college van B&W besloten eerst een 

onderzoek te starten naar nut en noodzaak 

van een fullservice supermarkt in 

Heemstede, aan de Eikenlaan of op een 

andere locatie. In overleg met de 

bewonersvereniging is de opdracht ver-

strekt aan een onderzoeksbureau. De 

resultaten worden verwacht voor de zomer, 

daarna wordt alsnog besloten of er wel of 

niet een haalbaarheidsonderzoek plaats-

vindt. Afhankelijk van de uitkomsten vindt 

dan verdere besluitvorming plaats.

Bestemmingsplan Centrum

Voor de belangrijkste winkelstraat van 

Heemstede en de omliggende woonwijken 

is een nieuw bestemmingsplan in voor-

bereiding, bestemmingsplan "Centrum en 

omgeving".  Dit bestemmingsplan is gericht 

op het behoud van het dorpse karakter en 

heeft oog voor de noodzakelijke dynamiek 

van het winkelcentrum.

In het najaar lag het ontwerp bestem-

mingsplan ter inzage. Op het plan kwamen 

zo’n 40 reacties binnen. De inspraak-

reacties zijn verwerkt in het bestemmings-

plan, dat in april 2011 door de gemeente-

raad wordt besproken. Een overzicht van 

alle reacties en wijzigingen ten opzichte 

van het ontwerp bestemmingsplan vindt u 

op www.heemstede.nl.

Nota Jeugd en Onderwijs

In 2010 zijn de 

voorberei-

dingen gestart 

voor een 

nieuwe nota 

Jeugd en

Onderwijs. De 

aftrap voor dit 

traject vormde 

een bijeen-

komst in de 

raadszaal met 

80 vertegenwoordigers uit het onderwijs, 

zorg- en hulpverlening en de vrije tijdsvoor-

zieningen. Met 20 mensen die bij deze bij-

eenkomst aanwezig waren wordt periodiek 

over de inhoud van het nieuwe beleid van 

gedachten gewisseld. Daarnaast zijn er 

afzonderlijke bijeenkomsten met basis-

schoolleerlingen, ouders en jongeren. 

In juni 2011 wordt een eerste versie van de 

nota aan de commissie Samenleving 

gepresenteerd.

Social media 

Social media is 

een verzamel-

naam voor alle 

toegankelijke 

en online media 

waarmee het 

mogelijk is informatie op een gebruiks-

vriendelijke en vaak leuke wijze met elkaar 

te delen, te waarderen en te creëren. 

Bekende voorbeelden van social media 

websites zijn Facebook, YouTube, 

LinkedIn, Twitter, Hyves, NuJij en 

Schoolbank. 

In 2010 is de gemeente gestart met het 

gebruik van social media. In het afgelopen 

jaar zijn deze media vooral ingezet om 

mensen te attenderen op projecten en 

inspraakprocedures. Verder volgen we 

voor de projecten Herenweg en 

Parallelweg Zandvoortselaan eventuele 

opmerkingen en discussies op Twitter, om 

hierop tijdig in te kunnen spelen. De 

bedoeling is social media meer in te gaan 

zetten om hiermee inwoners actief te 

betrekken bij beleidsvorming. In 2011 wordt 

hiermee een start gemaakt.

Vervolg burgerjaarverslag
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Dienstverlening
U baseert uw mening over de gemeente vooral op de klantgerichtheid en kwaliteit 

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

gemeentelijke producten komt - het ver-

lengen van uw paspoort, de aanvraag van 

een rijbewijs of een bouwvergunning - zijn 

vaak de enige contacten die u met ons heeft. 

En dus beeldbepalend. Op deze momenten 

willen wij natuurlijk goed voor de dag komen. 

Hoe tevreden u over onze dienstverlening 

bent, laten wij een keer per jaar onderzoeken 

via ‘waarstaatjegemeente.nl’ (zie kader). De 

uitkomsten vormen een belangrijke leidraad 

voor de verdere verbetering van onze dienst-

verlening.

Heemstede ook in 2010 de beste in dienstverlening 

Net z oals in 2008 en 2009, werd de dienstverlening in Heemstede ook in 2010 het 

hoogst gewaardeerd van alle gemeenten die aan het onderz oek deelnamen.

We geven hiernaast een overzi cht van de resultaten in 2010 en vergelijken die met de 

resultaten in de afgelopen jaren.

Waarstaatjegemeente.nl

Het onderz oek ‘Waarstaatjegemeente.nl’ is een landelijk onderz oek dat wordt uit-

gevoerd door het Pon, Deloitte en BMC. Binnen dit onderz oek geven burgers rapport-

cijfers voor verschillende aspecten van de gemeente. Aan burgers is hun mening 

gevraagd over bijvoorbeeld de openingstijden, wachttijd loket, baliemedewerkers, 

informatievoorz iening, invloed als kiez er, vertrouwen in B&W, veiligheid, gemeentelijke 

regels, betrekken van burgers bij de totstandkoming van beleid, voorz ieningen in de 

gemeente, openbaar groen, afvalinz ameling, fi etsvriendelijkheid en verkeersveiligheid. 

Hiervoor z ijn in het najaar van 2010 ruim 1.600 enquêtes per post verstuurd aan een 

representatieve steekproef van burgers in Heemstede en verspreid onder de bez oekers 

van de publieksafdelingen. In totaal hebben 55 gemeenten in 2010 deelgenomen aan 

het onderz oek. 

Wij zi jn er trots op dat wij voor alle onderzochte aspecten het hoogste cijfer van de 

deelnemende hebben behaald. Het volledige onderz oeksrappport kunt u downloaden 

via de gemeentelijke website www.heemstede.nl.

Burger als klant

Criteria:

- Oordeel openingstijden gemeentehuis.

- Oordeel wachttijd loket.

- Oordelen medewerker.

- Oordelen gemeentehuis.

- Oordeel prijs dienstverlening.

- Oordelen burger informatie algemeen.

  najaar  najaar  najaar

Oordeel bezoeker: 2006 2008 2009 2010

- openingstijden 6,1 8,2 8,1 7,9

- wachttijd loket 6,8 7,9 8,3 8,2

- doorlooptijd 7,8 8,2 8,3 8,5

- klantvriendelijkheid 8,2 8,7 8,6 8,8

- deskundigheid personeel 8,1 8,6 8,5 8,7

- verz orgdheid medewerker 8,1 8.5 8,5 8,7

- inleving medewerker 7,6 8,6 8,3 8,5

- prijs dienstverlening 5,9 6,0 6,0 6,4

- bereikbaarheid 8,1 8,5 8,6 8,4

- parkeergelegenheid 6,9 7,9 8,1 8,0

- overzi chtelijkheid 7,7 8,1 8,5 8,4

- bewegwijz ering 7,3 7,6 8,1 8,2

- wachtruimte 7,4 8,1 8,3 8,4

- privacy 6,6 7,7 8,0 8,0

- duidelijkheid informatie  7,3 7,6 7,7

- toegankelijkheid informatie  7,4 7,8 7,7

- gemeentelijke informatie via kranten  7,3 7,7 7,8

- informatie via website  7,4 7,6 7,8

Totaalrapportcijfer  middelgrote kleine grote

score score score score gemeenten gemeenten 

gemeenten

2006  2008  2009  2010 25.000 - 50.000 tot 25.000 

50.000>

7,1  7,8  8,1  8,1 7,7 7,6 7,6

(overall score: hoogste score van 55 deelnemende gemeenten)

Aan de slag met de uitkomsten

Natuurlijk zi jn we blij met de goede rapportcijfers, 

maar dit is geen reden om achterover te 

leunen. Er zi jn genoeg verbeterpunten en we blij-

ven hard werken aan de kwaliteit van onz e 

dienstver-lening. We willen bijvoorbeeld onz e 

digitale dienstverlening uitbreiden z odat u nog 

meer vanuit huis uw za ken met de gemeente 

kunt regelen (waar-onder het via internet maken 

van een afspraak om langs te komen bij onz e 

publieksafdelingen). Daarnaast willen we z oveel 

mogelijk overbodige regels schrappen en gaan we de 

kwaliteit van onz e website verbeteren. Ook willen wij u een 

betere terugkoppeling geven over de status van meldingen die u doet bij het meldpunt 

Overlast. Hier kunt u meldingen doen van gevaar of schade op straat of overlast als 

bijvoorbeeld vandalisme of geluidshinder.

De uitkomsten van Waarstaatjegemeente.nl dienen als input voor het ontwikkelen en 

eventueel bijsturen van gemeentelijk beleid. De uitkomsten worden ook gebruikt 

binnen de jaarlijkse begrotingscyclus om concreet te maken of doelstellingen zi jn 

gehaald. 

Vervolg burgerjaarverslag

Kijk voor het volledige 

rapport  op 

www.heemstede.nl
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Samenwerken aan Heemstede

Met het onderzoek ‘waarstaatjegemeente.nl’ nemen wij kritisch ons eigen functioneren 

onder de loep. Wij willen u actief en zo vroeg mogelijk betrekken bij het maken van 

beleid voor Heemstede. Ook willen wij dat u kunt rekenen op een goede dienstverle-

ning. En we vinden het natuurlijk belangrijk dat u altijd correct en vriendelijk behandeld 

wordt door bestuurders en medewerkers van de gemeente. 

Maar helaas kan niet altijd aan alle verwachtingen van iedereen worden voldaan. Als 

gemeentebestuur moeten we bij veel besluiten het algemeen belang afwegen tegen 

het belang van direct betrokkenen. Daarover ontstaat vaak discussie waarbij we pro-

beren om inzicht te geven in de keuzes die worden gemaakt en welke overwegingen 

daarbij een rol spelen. 

Gelukkig verlopen deze contacten met u meestal op een prettige, constructieve wijze. 

Maar soms ook niet. Veel discussies worden tegenwoordig gevoerd via social media 

en nieuwssites. Een ontwikkeling die wij toejuichen en actief ondersteunen door, waar 

zinvol, actief een inhoudelijke bijdrage te leveren. 

Ons uitgangspunt hierbij is dat fysieke, schriftelijke of online discussies altijd plaats-

vinden op basis van feiten en niet op emoties. En dat de discussie niet ‘op de persoon 

wordt gespeeld’ . Daar houden wij ons als gemeente aan en dat verwachten wij ook van 

andere deelnemers aan de discussie.

Rivierenwijk-zuid

Tot eind april 2011 wordt de bestrating in de Rivierenwijk ten zuiden van de Rijnlaan op 

diverse plaatsen hersteld. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Zandvoortselaan, tussen Vondelkade en Roemer Visscherplein

Tot 15 april 2011 wordt de Zandvoortselaan tussen Vondelkade en Roemer Visscherplein 

opnieuw ingericht. Er is telkens een weggedeelte afgesloten voor alle verkeer. De nieuw 

ingerichte delen zijn normaal bereikbaar. Tijdens de herinrichting blijven winkels en wonin-

gen bereikbaar voor voetgangers.

Herenweg, tussen Kerklaan en Koediefslaan

In de periode 2011-2015 wordt de Herenweg in vier fasen opnieuw ingericht. De 1e fase tus-

sen Koediefslaan en Kerklaan wordt tot medio juni 2011 aangepakt. Verkeer kan alleen 

van zuid naar noord rijden. De werkzaamheden zorgen voor ernstige verkeershinder.

  op woensdag 13 april 2011 wordt gestart met de renovatie van de westelijke rijbaan. 

Meer informatie hierover vindt u in een apart item binnen deze editie van 

HeemstedeNieuws.

Uitgebreide informatie over het project Herinrichting Herenweg, de gevolgen en de voort-

gang vindt u op www.heemstede.nl > Actueel > Volg ’t beleid > Reconstructie Herenweg.

Leidsevaart Bennebroek

Tot medio augustus 2011 wordt op de Leidsevaart in Bennebroek de riolering vervangen. 

De werkzaamheden zorgen voor ernstige verkeershinder. Er zijn omleidingsroutes ingesteld. 

Kijk voor actuele informatie op www.bloemendaal.nl > Wonen> Wegen & Verkeer.

  Werk aan de weg

Vervolg burgerjaarverslag

In maart 2010 opende het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn deuren. Iedereen met vragen 

over opvoeden en opgroeien kan terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in 

Heemstede. Het CJG betekent een uitbreiding van de dienstverlening aan ouders, hun 

kinderen, en professionals op het gebied van jeugd. 

In het CJG komt alle kennis over opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. De 

medewerkers weten de weg naar de juiste instantie en helpen bij het vinden van het 

antwoord op alle vragen. Met een brede kijk op het totale aanbod kan het CJG meedenken, 

gericht informeren en adviseren. Het CJG heeft samenwerkingsafspraken met organisaties 

die zich richten op jeugd en gezin, zodat indien nodig gerichte hulp geboden kan worden. 

De diensten van het CJG zijn gratis.

 

Lieven de Keylaan 7, 2101 VD Heemstede 

Telefoon: (023) 529 1914 

www.cjgheemstede.nl/ 

e-mail: cjg@heemstede.nl

Openingstijden:

maandag, dinsdag, donderdag 

09.00 tot 12.00 uur

woensdag 14.00 tot 17.00 uur

vrijdag gesloten

Overzicht klachten 2010

In 2010 zijn vier formele klachten ontvangen. Zij waren allemaal gericht tegen medewer-

kers van Bureau Handhaving. Twee daarvan zijn ongegrond verklaard, omdat zij zich 

richtten tegen de opgelegde bekeuring en niet tegen het gedrag van de opsporingsamb-

tenaar. Eén klacht is telefonisch afgehandeld. Met de betrokkene is afgesproken dat 

wegens bijzondere omstandigheden de overtreding enige tijd werd gedoogd.

De vierde klacht is deels gegrond verklaard, omdat de klacht niet op de juiste wijze werd 

behandeld.

Exposities in raadhuis

Centrum voor Jeugd en Gezin geopend

Gabe de Vries
Vanaf 4 april t/m 3 juni 2011 zijn schilderijen van Gabe de Vries, met als thema 

“Dorpsbeelden Heemstede & Bennebroek”, te zien. Oude prenten en ansichtkaarten van 

bekende en markante locaties in Heemstede en Bennebroek hebben model gestaan voor 

zijn schilderijen. Aan de hand van zijn schilderijen neemt de kunstenaar u o.a. mee naar Het 

Oude Slot rond 1800 en de Manpadsbrug in de winter van 1845.  

Carla Lagas
In dezelfde periode exposeert beeldend kunstenaar Carla Lagas haar beelden. Na haar 

opleiding bij diverse beeldhouwers in Haarlem e.o. heeft zij haar eigen stijl gevonden. Zij 

maakt haar beelden in brons, speksteen en keramiek. Vaak zijn de beelden fi guratief. Van 

alles maakt de kunstenaar maar één model. Daarnaast vindt zij het leuk om telkens aan 

een nieuwe uitdaging te kunnen beginnen. Veel particulieren hebben werk van haar aan-

gekocht. Regelmatig worden de beelden geëxposeerd in diverse galeries en andere 

instelling. Recentelijk zijn werken van Carla Lagas te zien geweest in het voormalige 

gemeentehuis van Bennebroek, het Spaarne Ziekenhuis en het Kennemer Gasthuis. 

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u van harte welkom om beide 

exposities te komen bewonderen. Dit kan nog tot en met 3 juni 2011.

Bouwaanvragen bij u in de buurt?

www.heemstede.nl
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Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Heemstede mak en bek end dat voor het bouwplan Nieuw 

Overbos, Burgemeester Van Lennepweg 35 een besluit, als bedoeld in artik el 3.10 Wro 

(projectbesluit, vallende onder het recht van voor 1-10-2010) is genomen en tevens een 

bouwvergunning eerste fase is verleend.

Door Stichting Sint Jacob is een bouwaanvraag ingediend voor het bouwen van een com-

plex met 97 woningen, 6 groepswoningen voor 7 personen psychogeriatrie, een wijk-

centrum, een wijkse rvicepunt en de hiervoor noodzak elijk e (nuts-)voorzieningen. Dit past 

niet in het geldende bestemmingsplan "Landgoederen en Groene Gebieden". Met het 

nemen van het projectbesluit wordt het bouwplan mogelijk gemaakt . Ten opzichte van het 

ontwerpprojectbesluit zijn geen inhoudelijk e wijzigingen aangebracht. IDN van dit plan is 

NL.IMRO.0397.PBoverbos-0201.

Terinzagelegging

De besluiten en de daarbij behorende stukk en liggen vanaf donderdag 14 april 2011 voor 

een periode van 6 wek en voor een ieder ter inzage in het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 

Heemstede. 

Het vastgestelde projectbesluit ku nt u inzien op http://www.ruimtelijk eplannen.nl/

web-roo/?planidn=NL.IMRO.0397.PBoverbos-0201 en op de gemeenteijk e website 

www.heemstede.nl. 

Beroep

Op grond van het bepaalde in de artik elen 8:1 juncto 7:1 van de Algemene wet bestuurs-

recht ku nnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen op het ontwerpprojectbesluit bij 

burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht, met ingang van donderdag 14 

april 2010 gedurende zes wek en tegen dit besluit beroep instellen. Dit geldt ook voor 

belanghebbenden, die ku nnen aantonen daar redelijk erwijs niet in staat te zijn geweest.

Beroep k an worden ingesteld bij de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 

1621, 2003 BR te Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 25 mei 2011 worden ingediend.

Een beroepschrift dient te worden ondertek end en in ieder geval de volgende onderdelen te 

bevatten:

- naam en adres indiener;

- dagtek ening;

- omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt;

- de gronden van beroep.

Bij het beroepschrift dient zo mogelijk  een afschrift van het besluit waarop het geschil 

betrekki ng heeft te worden overlegd.

Als er beroep wordt ingesteld, dan k an tevens een verzoek om een voorlopige voorziening 

(schorsing) worden ingediend bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Haarlem, wan-

neer onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokk en belangen, vereist.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werki ng daags na afl oop van de beroepstermijn, tenzij binnen de 

beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de sector bestuurs-

recht van de Rechtbank Haarlem.

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat 

dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op, 

waarbij de persoon -indien mogelijk-  erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de ver-

huizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te 

traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon “met 

onbek ende bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijk e basisadministratie persoons-

gegevens (GBA). Dit betek ent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat 

ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs 

bij de woongemeente aangevraagd k an worden en dat er geen gebruik gemaakt  k an 

worden van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de 

AOW gek ort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing 

gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende 

personen met onbek ende bestemming uit te schrijven:

Per 31-03-2011

M.G.J. Sagonoy, geboren 06-01-1991, adres Lanckhor stlaan 89.

Per 04-04-2011

J. Adler, geboren 09-04-1980, adres Tesselschadelaan 1.

Per 07-04-2011

S.B.L. Bos, geboren 14-04-1992, adres Romeinlaan 12.

Als de betrokk ene het hier niet mee eens is, k an deze binnen twee wek en na plaatsing van 

deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling Publieksza k en 

van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 

telefoon (023) 548 58 68.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende personen met 

onbek ende bestemming uit te schrijven:

Per 10-03-2011

N. Spencer, geboren 21-01-1978, adres Schollevaarlaan 17.

Per 11-03-2011

D.E. Vogelzang, geboren 29-02-1968, adres Binnenweg 157.

Per 14-03-2011

M.P. Piniecki , geboren 09-07-1975, adres Zandvoortselaan 159.

K.M. Kacprzak,  geboren 18-01-1972, adres Zandvoortselaan 159.

Per 16-03-2011

V.R. Schouten, geboren 30-05-1989, adres Vijfherenstraat 24.

Per 07-04-2011

G.J. Reinders, geboren 26-08-1972, adres Raadhuisstraat 56.

Tegen dit besluit ku nnen belanghebbenden binnen zes wek en na de dag van de bek end-

maki ng hiervan bezwaar mak en door het indienen van een bezwaarschrift bij het college 

van burgemeester en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Ook 

ku nnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

Projectbesluit Nieuw Overbos Uitschrijving GBA

Informatie over grote projecten?

www.heemstede.nl

24 uur per dag, 

7 dagen per week, 365 dagen per jaar

www.heemstede.nl
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v an 08.30 - 17.00 uur en op vr ijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierov er tijdens de 

periode v an terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Voor nadere informatie ov er het v erzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen v an de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan

Wij zijn v oornemens v oor onderstaande bouwplannen een omgevi ngsv ergunning v oor 

afwijking v an het bestemmingsplan te v erlenen:

Herenweg 131  het plaatsen v an hekwerken  2010.064

2e Leyweg landgoed het plaatsen v an erfafscheidingen Leyduin  2011.011

Landgoed  t.b.v . de moestuin v an Leyduin

De v erzoeken liggen v anaf 14 april 2011 gedurende 6 weken v an maandag tot en met 

donderdag v an 08.30 - 17.00 uur en op vr ijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hier-

ov er tijdens de periode v an terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Voor nadere informatie ov er het v erzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen v an de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunning (verzonden 4 april 2011)

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Belle v an Zuylenlaan 9  het uitbreiden v an een woonhuis  2011.039

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 8 april 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Lorentzlaan 46  het plaatsen v an een dakopbouw  2011.046

Lorentzlaan 48  het plaatsen v an een dakopbouw  2011.047

Omgevingsvergunning voor kappen

ter hoogte v an Sportparklaan 16 het kappen v an 2 essen, 1 linde, 1 plataan 2011.106

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 11 april 2011)

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken

Raadhuisstraat 10  het oprichten v an een buitenschoolse 2011.058

 opv angcentrum

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Pieter Aertslaan 11 het plaatsen v an een erfafscheiding 2011.029

J.H. Weisenbruchweg 6  het uitbreiden v an een woonhuis en 2011.036

 het plaatsen v an een dakkapel op het

 v oorgev eldakvl ak

Omgevingsvergunning voor kappen

Höckerkade t.h.v . het kappen v an 5 coniferen 2011.103

Glipperweg 92 

Lorentzlaan 38 het kappen v an een boom 2011.105

De bov enstaande v ergunningen liggen v anaf 14 april 2011 v an maandag tot en met donder-

dag v an 08.30 - 17.00 uur en op vr ijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar 

maken. Zie kader.

Omgevi ngsv ergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Jan v an Goyenstraat 16A het plaatsen v an een dakkapel op 2011.108

 het v oorgev eldakvl ak

 ontv angen 4 april 2011

Linge 31  het plaatsen v an een erfafscheiding  2011.110

 ontv angen 4 april 2011

Jacob v an Ruisdaellaan 6  het plaatsen v an een dakkapel op  2011.111

 het v oorgev eldakvl ak

 ontv angen 4 april 2011

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv ragen is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.

Omgevingsvergunning voor kappen

Heemsteedse Dreef 184  het kappen v an een japanse kers  2011.112

 ontv angen 5 aprill 2011

J. Dixlaan 36  het kappen v an een blauwspar  2011.113

 ontv angen 7 april 2011

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv ragen is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.

Omgevingsvergunning voor slopen

Burgemeester v an  het slopen v an het zorgcomplex “het Ov erbos”  2011.109

Lennepweg 35 ontv angen 4 april 2011

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanvr agen is 8 weken v anaf ontv angst v an de aan-

vr aag.

De bov enstaande aanvr agen liggen v anaf 14 april 2011 v an maandag tot en met donderdag 

v an 08.30 - 17.00 uur en op vr ijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning

In het kader v an de Wet algemene bepalingen omgevi ngsrecht hebben wij besloten v oor de 

v olgende aanvr aag de beslistermijn te v erlengen met een termijn v an 6 weken:

Utrechtlaan 4  het plaatsen v an een erfafscheiding  2011.096

De beslistermijn wordt v erlengd in v erband met ons v oornemen een omgevi ngsv ergunning 

te v erlenen v oor afwijking v an het bestemmingsplan. In dit kader krijgen belanghebbenden 

de gelegenheid v ooraf zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de reguliere beslis-

termijn v an 8 weken onv oldoende is. Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken 

v anaf ontv angst v an de aanvr aag. De aanvr aag is ontv angen op 14 maart 2011.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan

Wij zijn v oornemens v oor onderstaande bouwplannen een omgevi ngsv ergunning v oor 

afwijking v an het bestemmingsplan te v erlenen:

Utrechtlaan 4  het plaatsen v an een erfafscheiding  2011.096

Het v erzoek ligt v anaf 14 april 2011 gedurende 4 weken v an maandag tot en met donderdag 

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgev ingsv ergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond v an deze wet is v oor v eel activ iteiten waarv oor tot 1 oktober 2010 een 

aparte v ergunning of ontheffing v ereist was nu een omgev ingsv ergunning v ereist waarin de v erschillende v ergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de div erse aanv ragen 

omgev ingsv ergunning v oor deze week aan. Omdat we nu in een ov ergangsperiode zitten worden ook nog v ergunningen v erleend die v oor 1 oktober 2010 zijn aangev raagd en dus v olgens het 

oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze v ergunningen (b.v . bouwv ergunningen, kapv ergunningen en sloopv ergunningen) v erlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 

maken 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 

binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 

van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn onder-

tekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de 

reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 

aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 

schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 

Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aan-

tekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of 

wanneer u niet ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift 

binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector 

bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn 

voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich 

richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit 

waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken 

zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Meldpunt overlast

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-

dalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast

Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meld-

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u 

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de 

politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de over-

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, neem 

dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding dan af- 

stemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl

Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt 

overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Herenweg 131  het aanleggen van een tennisbaan  2010.064

2e Leyweg landgoed Leyduin restauratie gebouwen/moestuinmuur met twee hekken en 

heringebruikname van de moestuin van Landgoed Leyduin 2011.011

De ontwerpbesluiten tot verlening van de monumentenvergunningen liggen vanaf 14 april 

2011 gedurende 6 weken van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op 

vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het raad-

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

maken. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer J. van Wanum van de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Starten voorbereidingsprocedure 
monumentenvergunning

Wilt u in 2011 een activiteit organiseren die het sporten van jongeren tot 18 jaar, 

ouderen vanaf 65 jaar of gehandicapten stimuleert? Of organiseert u een activiteit 

gericht op de ontwikkeling van topsporttalenten? Mogelijk komt uw initiatief in aan-

merking voor een subsidie van de gemeente Heemstede. In totaal is voor genoemde 

activiteiten in 2011 een subsidiebudget beschikbaar van € 16.500. 

Subsidievoorwaarden

Uw subsidieverzoek dient aan enkele voorwaarden te voldoen: 

  de activiteit moet voldoen aan de voorwaarden in de Algemene subsidieverordening 

Heemstede en de Verordening incidentele subsidies sportstimulering. Dit houdt onder 

andere in dat alleen activiteiten met een voldoende aantal deelnemers en met een 

aanvullend karakter ten opzichte van uw reguliere aanbod voor subsidie in aanmerking 

kunnen komen. 

 De genoemde verordeningen kunt u vinden op onze website www.heemstede.nl.

 de activiteit dient in 2011 van start te gaan. 

 het subsidieverzoek moet vóór 1 mei 2011 worden ingediend.

 

Subsidiebudget

Als het beschikbare budget van € 16.500 onvoldoende is om alle aanvragen te honoreren, 

zal het college van B&W een rangorde in de aanvragen aanbrengen. Bij de opstelling hier-

van wordt in ieder geval gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen de verschillende 

doelgroepen waarop de Verordening Incidentele subsidies sportstimulering zich richt. 

Tevens zal in dat geval geen prioriteit worden gegeven aan activiteiten waaraan in een eer-

der subsidiejaar door het college van burgemeester en wethouders al subsidie is verstrekt. 

Informatie

Voor meer informatie over deze subsidie kunt u contact opnemen met de heer Koen 

Siegrest van de afdeling Welzijnszaken, telefoon (023) 548 56 79 of via de e-mail: 

ksiegrest@heemstede.nl. Hier kunt u ook een aanvraagformulier verkrijgen.

Budget incidentele subsidies sportstimulering 
Heemstede 2011

Loket Heemstede

Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede

Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrij-

dag van 08.30 tot 13.00 uur.




