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Rotonde en eventueel lage drempels?

Herenweg in 2010 op de schop
Heemstede - Het college van
B&W heeft uitgangspunten geformuleerd om de Herenweg
vanaf augustus 2010 tot medio
2012 te renoveren. Hoewel het
hier een voorlopig voorstel betreft vonden de verschillende
raadsfracties de tijd rijp om er
eens heel kritisch naar te kijken.
HBB vond dat de veiligheid van
de fietsers en voetgangers prioriteit diende te krijgen. Met
dit punt vonden zij alle overige
fracties aan hun zijde. De lokale
partij pleitte verder voor veilige
en duidelijke oversteekplaatsen
en koos voor het vergroten van
de leefbaarheid door de toepassing van ‘stil asfalt’. HBB vond
de voorgestelde rotonde op de
kruising Herenweg/Kerklaan te
gevaarlijk en dus niet gewenst.
D66 ziet ook niets in een rotonde en dacht dat de fietsersbond
een fietspad van 2 meter voorstond.
GL dacht dat deze bond nog
ruimte eisen stelde. Verder
vroeg Sabelis (GL) om kortere
wachttijden bij stoplichten voor
het langzame verkeer. Als er dan
al een rotonde moet komen dan
ook graag een met stoplichten
voor de momenten dat er veel
kinderen van en naar de scholen gaan.
Rijbaan te smal
De groenen willen het open-

baarvervoer ruim baan geven
en willen hierin heel ver gaan.
Heeremans (CDA) had vernomen dat de fietsersbond groot
voorstander was van rotondes
en vroeg om bredere wachtstroken voor voetgangers bij
het oversteken. Van der Hoeven
PvdA zou graag zien dat de verkeersdruk van het verkeer van
en naar Zandvoort zou verminderen. Ook hij wilde bredere en
veiliger oversteekplaatsen. NH
bij monde van Ruud Prins pleitte
voor een maximale breedte van

Paas Express vertrokken;
voorjaarsmarkt op komst

de rijbaan voor auto’s. “Volgens
mij raken de spiegels van passerende auto’s elkaar met de nu
voorgestelde rijbaanbreedte.”
De VVD zette vraagtekens bij
het begrote bedrag van 2,5 miljoen euro en wilde ook wel eens
weten in hoeverre de Provincie
gaat bijdragen. Een voorstel van
deze partij om een maximum
snelheid van 50 km in te stellen
kreeg weinig steun. Een voorstel
lage drempels aan te leggen,
waardoor de snelheid enigszins
Heemstede - Op paaszaterdag
reed de Paas Express in Winkelcentrum Heemstede in de Raadhuisstraat en Binnenweg. Het
elektrische treintje met de Paashaas achter het stuur vervoerde
per rit zo’n 20 kids over de winkelstraten. Tijdens de rit klonken
er gezellige liedjes en de kinderen mochten naar hartelust meespelen op de diverse toeters en
bellen die in de Paas Express
aanwezig waren. Op een centrale plek, ter hoogte van de Hema,
stond een circustentje waar de
kinderen zich prachtig konden
laten omtoveren tot hun lievelingsdier: ‘Leeuw, beer of tijger,
hoe wilde jij eruit zien? Na alle
pret konden ze nog even genieten van een lekker zakje popcorn
aangeboden door de winkeliersvereniging van winkelcentrum
Heemstede! Aanstaande zondag
is het weer pret en vermaak in
het centrum want dan staat de
grote Voorjaarsmarkt op het programma.
Ton van den Brink

5
wordt afgeremd, zou een kans
van slagen kunnen hebben. Een
meerderheid van de raad is het
er over eens dat het fietspad vrij
liggend moet worden.
Tunnels en ‘Fly-Overs’
Wethouder Christa Kuiper maakte uit de woorden van de fracties op dat zij steun kreeg voor
haar plannen. “Ons ambitieniveau is veiligheid voor alle verkeersdeelnemers. Het vrij liggende fietspad wordt wat het college betreft 180 cm breed. De begroting is realistisch”, stelde zij.
“Heemstede verwacht een bijdrage van de Provincie al is die
nog niet ingeboekt. De wenselijkheid van de rotonde gaan wij nog
verder bestuderen en als sluitstuk zullen wij waar dit mogelijk
is nieuwe beplanting aanleggen”,
informeerde zij de raad. In tweede termijn kwam Leenders (VVD)
nog met een idee om de afslagen
richting Zandvoort aan beide zijde van de Herenweg te blokkeren. Ook opperde hij de mogelijkheid van tunnels en of ‘fly-overs’.
Een idee van HBB uit begin van
de jaren 90 wat toentertijd door
de VVD als volledig ridicuul werd
afgedaan. Waar voortschrijdend
inzicht toe kan leiden. Er is nog
een lange weg te gaan en in mei
en juni zijn de burgers aan zet en
kunnen zij inspreken. Misschien
een aardige gedachte om de burgers te laten meedenken hoe de
doorstroming op de kruising Herenweg/Zandvoortselaan en het
noordelijke deel van de Herenweg kan verbeteren.
Eric van Westerloo
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Herinrichting Glipperweg
heerlijke klus voor Dura Vermeer
Heemstede – Wethouder Christa Kuiper was donderdagmiddag
dik tevreden over de oplevering
van de Glipperweg door Dura
Vermeer. Omwonenden van de
Glip, ambtenaren en wegwerkers hoorden van de wethouder een stukje geschiedenis. De
Glip heette vroeger de Princezandvaartlaan, een weg die liep
van Hillegom naar Haarlem met
aan beide zijden blekerijen in
het begin 17e eeuw.

is tot tevredenheid van de bewoners verlegd. De wethouder
kreeg zelfs een bedankbrief van

de Vereniging van Eigenaren.
Ook de bewoners hadden hun
complimenten over de uitvoe-

De naam Glip of Glipperweg zou
zijn ontstaan doordat in vroeger
tijden smokkelaars, komende
vanaf de Haarlemmermeer, door
dit gebied wegglipten. Deze verklaring klinkt in ieder geval wel
leuk! De belangrijkste verandering en tevens verbetering is dat
er nu vrijliggende fietspaden zijn
aangebracht. De groenstructuur is versterkt door bomen in
de middenberm te laten staan
en het plaatsen van bomen aan
beide zijden van de weg. De inen uitrit naar de nieuwe appartementencomplexen Hageduin

Wèl Koninginnedag in Jan van Goyenstraat
Heemstede - Afgelopen week
is er gemeld dat in de Jan van
Goyenstraat dit jaar geen kinderactiviteiten zouden plaatsvinden tijdens Koninginnedag. Dit kan gelukkig herroepen worden want op initiatief

van ondernemers Michiel Eijkmans van De Groene Druijf en
Ton Nelissen van Cheval Blanc
zullen er in samenwerking met
de Stichting Nationale Feestdagen wel activiteiten voor kinderen uit de buurt worden georga-

niseerd. Ook voor de ouderen
wordt het weer ouderwets gezellig met muziek en een hapje en een drankje. Het volledige
programma verschijnt volgende
week in de Oranjekrant in de
Heemsteder.

ZONDAG 19 APRIL
WinkelCentrum Heemstede
van 11.00-17.00 uur:

VOORJAARSMARKT
GROOTSTE jaarmarkt in de regio
Diverse leuke kinderactiviteiten
Winkels zijn geopend
350 kramen met vele voordelige marktaanbiedingen
Van alles te beleven voor jong en oud!

Kijk ook op:

www.wch.nl
BINNENWEG – RAADHUISSTRAAT

van 1930

Verschijnt woensdag

ring van het werk in een brief
aan de wethouder gegeven, dat
overkomt je als wethouder niet
gauw. Ze had wel inspraak gevraagd. Klachten over de uitvoering van het werk en de overlast
werden door Dura Vermeer soepel opgevangen. Ook de opstelruimte voor de bussen bij Linnaeushof zijn in het ontwerp
opgenomen. Wethouders mogen langer praten, wegenbouwers doen dat niet. Althans Michel Jansen van Dura vond het
een heerlijke klus die hij bijzonder graag wilden doen omdat de
oprichter, Piet Vermeer, vroeger
buurtbewoner van de Glip was.
Heerlijk werk vonden de wegenbouwers die wat onwennig met
het glaasje bubbels stonden.
Ze waren wat verwend door
het teamwork met de ambtenaren. Bij werk in binnensteden
of drukke doorgaande wegen
maken ze wel andere toestanden mee. Vandaar dat Jansen
ook lonkte naar het opknappen
van de Herenweg. Zijn mensen
hebben er wel zin in! Rein van
Kampenhout, bureauhoofd toezicht openbaren ruimte, nodigde
de wethouder uit voor een ritje
op de vrijliggende fietspaden in
een riksja.
Ton van den Brink

Fancy Fair
op Bosbeek
Heemstede - Woensdagmiddag 22 april organiseert
Verpleeghuis en Zorgcentrum Bosbeek in Heemstede een grote Fancy Fair.
Op de rommelmarkt kunt
u uitgebreid rondsnuffelen. Er is een grote boekenkraam, religieuze artikelen,
kaarten, handwerk en een
breed scala aan huishoudelijke spullen. Bij het rad
van fortuin en de grote loterij zijn vele mooie prijzen
te winnen. Ook aan de inwendige mens is gedacht:
haring, poffertjes en koffie
met taart zijn verkrijgbaar.
De opbrengst is geheel voor
het goede doel: een gedeelte wordt geschonken aan
African Friends, een kleinschalig project voor HIVkinderen. Bovendien wordt
een rolstoeltransporter aangeschaft om bewoners de
omgeving te kunnen laten verkennen. U bent van
harte welkom in Bosbeek
op woensdag 22 april van
13.30 uur tot 15.30 uur aan
de Glipper Dreef 209, naast
wandelbos
Groenendaal.
Telefoon 023 – 892 99 00.
Toegang gratis.
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Protest nieuwbouw
villa’s Herenweg

Heemstede - Het zal niemand
verbazen dat nagenoeg elk
bouwplan dat wordt ingediend
bij de gemeente protesten uit de
omgeving oplevert.
In dit geval zijn er protesten gekomen naar aanleiding van geplande nieuwbouw van twee
woningen aan de Herenweg.
Wat is er nu aan de hand. Achter
het pand 115 aan de Herenweg
ligt een zeer ruime tuin. Binnen het bestemmingsplan mag
het pand aan verschillende zijden worden uitgebouwd. De eigenaar wil hier echter vanaf zien
als hij toestemming krijgt in de
tuin te mogen bouwen. Een plek
waar dat volgens het bestem-

mingsplan niet mag.
De gemeente wil hieraan wel
meewerken en heeft evenals de
commissie Welstand geen bezwaar. De heer Holthuizen kwam
tijdens de commissie Ruimte uitleggen dat de gemeente op het
verkeerde spoor zit. Volgens
Holthuizen heeft de gemeente
verzuimd het bestemmingsplan
tijdig aan te passen. Toen de gemeente, weliswaar te laat, het
plan wilde herzien was het ook
nog eens onvolledig. Er was volgens hem nooit iets gedaan met
de door hem al eerder ingediende bezwaren en hij bestrijdt de
urgentie van de nieuwbouw van
twee grote villa’s. De heer Holt-

huizen en andere omwonenden
voelen zich niet serieus genomen door het college van B&W
en bereiden een procedure voor
bij de voorzieningrechter.
Vanuit de politiek kreeg Holthuizen bijval van HBB. Deze partij
was van mening dat de gemeente nu eens moest ophouden om
elk stukje groen dat nog rest te
willen volbouwen. “Kan iemand
mij uitleggen wat de bouw van
twee luxe villa’s bijdraagt aan de
zo gewenste doorstroming binnen de huizenmarkt? Aldus Walter v.d. Have (HBB).
Nieuw Heemstede dacht aan
een ‘één tweetje’ tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Het
CDA kon zich wel vinden in het
plan en vindt uitbreiding van het
pand op nr. 115 minder gewenst
dan nieuwbouw achter het pand.
De PvdA vroeg zich af waarom
geen afweging was gemaakt om
meerdere kleine huizen te bouwen in plaats van twee grote
villa’s. Daarmee zou er wel van
doorstroming sprake kunnen
zijn. GroenLinks vond de argumentatie onvoldoende en vroeg
of de omwonenden nog konden
inspreken.
Wethouder Van de Stadt bevestigde dat ook hij niet alles in
Heemstede wil volbouwen maar
dat dit plan prima past binnen
de omgeving. Een appartementengebouw behoorde tot de mogelijkheden op de locatie van nr.
115 en hij was bij dat er gekozen was voor twee woningen in
plaats van appartementen. De
burgers krijgen nog gelegenheid
om in te spreken en als men naar
de rechter wil het zij zo. Er bleven nogal wat vragen onbeantwoord en de discussie over dit
onderwerp is daarmee nog niet
ten einde.
Eric van Westerloo

Boek vol huiselijke humor

Schrijversdebuut Heemsteedse
Ingrid de Bruijn
Heemstede - Het heeft even
mogen duren maar het onvermijdelijke is toch gebeurd. Ingrid
de Bruijn (49) heeft haar eerste
boek het licht doen zien.
Al jaren vertrouwde Ingrid gebeurtenissen uit haar directe omgeving toe aan het papier. Zo nu en dan publiceerde
zij een van haar korte verhaaltjes in de Heemsteder, op de
WUZ-site van de Telegraaf en in
het magazine J/M Ouders. Totdat vrienden en kennissen haar
wisten over te halen een selectie
uit haar werk in boekvorm uit te
geven had zij nog niet aan deze
mogelijkheid gedacht.
Ingrid, geboren in Rotterdam, bezocht het Sancta Maria in Haarlem en woonde met haar ouders
in Heemstede. Met vier jongens
en een echtgenoot tracht zij zich
staande te houden binnen dit
mannenbolwerk. Regelmatig noteerde zij voorvallen ergernissen en eigenaardigheden waardoor haar collectie aan onderwerpen intussen is uitgegroeid
tot ruim 300 korte verhalen. Het
boek, met een selectie van de
beste verhalen, is zeer herkenbaar voor mensen van 14 tot 100
jaar. Ingrid heeft de smaak te
pakken en werkt nu in alle stilte, zover dat kan met haar grote gezin, aan een roman waarvoor zij de grote lijnen al heeft
uitgewerkt. Ingrid put haar inspiratie uit de dagelijkse dingen,
nieuws uit kranten, TV, de politiek of de sport. “Ik zou graag
nog eens een reis maken met
alleengaanden, niet te verwar-

ren met alleenstaanden. Dit zijn
mensen die om welke reden dan
ook niet met partner of gezin op
vakantie kunnen. Het optekenen
van de verhalen van deze mensen lijkt mij schitterend. Achter
ieder mens schuilt een verhaal
en juist deze groep lijkt mij interessant om te bestuderen.“ Op
18 april ligt haar boek bij Boekhandel Blokker en bij Primera
De Pijp. Tijdens de Voorjaarsmarkt staat Ingrid bij Boekhandel Blokker en zal ze opdrachten schrijven in het boek voor de
mensen die dat willen.
Ook via internet is het boek, dat
is voorzien van foto’s van Emilie
Luikinga, te bestellen bij o.a. Bol.
com en wordt verkocht in alle
AKO kiosken en winkels.
Het herkenbare van de situaties die Ingrid in haar boek beschrijft maakt dit boek tot zeer
prettig leesvoer. De eerste druk
van 1500 exemplaren is op voorhand al bijna uitverkocht en het
is voor Ingrid te wensen dat niet
alleen dit boek maar ook haar
roman aanslaat bij een groot
publiek.
Eric van Westerloo

Bekend gezicht bij Kapsalon Shine
Heemstede – Aan de Raadhuisstraat op nummer 77 is
sinds vier jaar Kapsalon Shine gevestigd. De keurige kapperssalon met als blikvanger
een prachtig kleurig kunstwerk aan de wand heeft gedurende die jaren al een goede, vaste en tevreden klantenkring opgebouwd.

Patricia voelt zich prima in het team met VJ (links) en Richie.

Muziekfilm en
lunch
Heemstede - Donderdag 23
april wordt bij Casca een hartverwarmende muziekfilm gedraaid. (Bel voor meer informatie over de inhoud van de film.)

In de pauze kunt u van een heerlijke lunch genieten. Het programma is van 10.30 - ± 13.30
uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kosten incl.
lunch: 9,00 euro. Senioren van
65+ betalen 8,00 euro. Graag uiterlijk dinsdag 21 april reserveren, tel. (023) 548 38 28.

De heren Richie en VJ heten
zowel dames als heren van harte
welkom om hun kapsel weer helemaal in vorm te creëren. Voor
een metamorfose of het goed
bijhouden van het haar zodat
uw kapsel er in optima forma uit
blijft zien... Zij draaien daar hun
geoefende kappershanden niet
voor om!

Sinds een jaar hebben Richie en
VJ er een uitstekende collega
bij: Patricia. Zij is bij veel Heemsteders wel bekend als kapster.
Patricia heeft er al een gerenommeerde carrière op zitten van maar liefst 30 jaren. Ze
heeft altijd bij kapper Heimann
gewerkt. Graag wilde zij haar
carrière voortzetten bij Kapsalon
Shine. Inmiddels is zij ook hier
een bekend gezicht en Patricia
heeft het er dan ook erg naar
haar zin. “Mijn favoriete bezigheden?” Aldus Patricia, “Dat zijn
permanenten, knippen, watergolven, föhnen en verven.”
Hoewel u bij Kapsalon Shine
voor alle genoemde disciplines
aan het juiste adres bent, zijn
zij zeer sterk in het kleuren van
uw haar. De producten waarmee
wordt gewerkt zijn van L’Oréal.
Komt u eens binnen? Dat geldt
voor heren letterlijk; zij hoeven
geen afspraak te maken, dames graag wel. Telefoon: 0235472155. Openingstijden zijn:
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot
17.30 uur; zaterdag van 8.30 tot
16.00 uur.
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Trefpunt: de wonderlijke
wereld van de bij
Heemstede - Op dinsdagmiddag 21 april houdt het Trefpunt Heemstede haar laatste lezing van haar lezingenseizoen.
De Heemsteedse imker Pim
Lemmers presenteert aan de
hand van imkermaterialen en
lichtbeelden een boeiende lezing over “De wonderlijke wereld van de bij”. Deze lezing begint om 14.00 uur en vindt plaats
in de Pinksterkerk aan de Camplaan 18. Entree: 2,50 euro.

Paashazen zoektocht
warmer dan vorig jaar
Heemstede - Op Paaszaterdag
zaten vijf hazen in de Haarlemmerhout verstopt. De hazen waren sportleidsters en bestuursleden van GSV Heemstede en
BATO uit Haarlem. Tussen 13.00
en 13.30 uur werden de kinderen van beide verenigingen gebracht. In tegenstelling tot vorig jaar (2 graden, sneeuw en
veel wind) scheen nu de zon
uitbundig. Om 13.30 uur werden de eerste groepen met een
kaart het bos ingestuurd door
boswachter Jos. Op de eerste
kaart stond vind Paashaas 1 en
daar zat hem nu net de kneep.
Er werden wel hazen gevon-

den, maar niet de goede. En dan
maar weer verder een ander pad
proberen. Na enige tijd (leek
een eeuwigheid) werd toch haas
1 gevonden. Door het hazenpak
was zij bijna niet te herkennen,
maar in het pak zat toch echt
Maartje Allebes, de topturnster
van BATO. De kinderen mochten laten zien wat zij konden op
turngebied en kregen daarvoor
een surprise-ei. Op naar Haas
2. Weer vele paden doorkruisen
voor de dameshazen van het
drinken werden gevonden. Door
het springen door de hoepels
kregen zij een pakje drinken.
Dat lieten zij zich goed smaken

G-voetbal

HBC vindt de juiste spirit
Heemstede - Voor het tweede eigen toernooi was op Paaszaterdag het HBC-terrein gereserveerd. Als eerste kwamen de
jongens van HBC de Rijnvogels
uit Katwijk tegen. Rijnvogels had
echt de wil om te winnen. HBC
maakte wel 2 doelpunten, maar
tegenover de 5 van Rijnvogels
was dat duidelijk te weinig. Tegen het team van Koedijk ging
het een stuk beter. Nu werd er
wel gevochten voor de bal. De

juiste spirit was er nu wel. De
spelers maakten leuke combinaties en joegen op de bal. Helaas werd door een verwarrend
moment de volle winst net niet
behaald. 3-3 Was echter wel
een terechte uitslag vonden de
Heemsteders. De opgaande lijn
gaf vertrouwen voor de laatste
wedstrijd tegen Only Friends. De
eerste helft was ook in het voordeel van HBC. Door goed voetbal had Only Friends de groot-

en met hernieuwde moed gingen zij op weg naar haas 3. Mede door het warme weer, was
het niet moeilijk te raden wie er
in het (warme) pak zat. Juf Emmy
liet de kinderen met een bal op
een lepel over een boom lopen.
Aan het einde mochten zij kiezen uit een broodje of een krentenbol. Doordat zij al een tijdje
door het bos liepen werden de
laatste twee hazen sneller gevonden. Haas 4 was bestuurslid
René. Bij hem mocht je een eitje kleuren en mee naar haas 5
nemen. Als laatste liet juf Monique de kinderen een Paasliedje zingen in ruil voor een paar
chocolade eieren. Hierna weer
het hele eind terug naar de start,
alwaar de ouders klaar stonden om hun kroost naar huis te
brengen.
Boswachter Jos
ste moeite met HBC. Omdat
Only Friends met haast een dubbel team uit Amsterdam gekomen was, begonnen deze mannen die fris aan de tweede helft.
Daarin werden de HBC’ers min
of meer zoek gespeeld.
De uitslag 1-4 viel niet tegen
maar leverde geen punten op.
Geen kampioen dus. Jammer
voor het talrijke publiek. HBC
oogstte wel weer bewondering
bij het penalty schieten. Beide teams maakten de meeste
doelpunten tegen de keepers
van het Nederlands CP team en
pakten daarmee heel netjes de
1e prijs.

Wandel- en fietsdag Vrouwennetwerk
Heemstede - Woensdag 22 april
komen ruim 120 vrouwen, afkomstig uit 16 afdelingen uit
Gewest Holland van NVVHVrouwennetwerk naar de regio Haarlem. Voor de 6e maal
wordt er een gewestelijke wandel- en fietsdag georganiseerd.
De wandelroute is uitgezet in de

Amsterdamse Waterleidingduinen met na afloop een pannekoekenlunch in de Duinrand bij
Zandvoort.
De fietsleiding heeft een route uitgezet door een mooi stukje natuur rondom Haarlem, met
een lunch in Villa Westend bij
Velserbroek. Deze dag begint

om 9.45 uur bij het Chinees restaurant Asian Delights, waar iedereen wordt ontvangen met
een kopje koffie. NVVH-Vrouwennetwerk is actief en sportief bezig. Wilt u ook in contact
komen met deze vrouwenvereniging, bel dan voor informatie
naar 0235477486.

Bijen zijn onmisbaar in onze maatschappij. Zonder bijen geen appel, peer, aardbei of
framboos! Maar liefst 76% van
alle gewassen is voor bestuiving
namelijk helemaal afhankelijk
van bijen. Echter, het gaat niet
goed met de bijenteelt. Vanwege de vergrijzing onder de im-

kers neemt het aantal imkers
drastisch af.
Pim Lemmers (46 jaar) begon
15 jaar geleden met het houden
van bijen en is momenteel in
Noord-Holland een van de imkers met de meeste bijenvolken.
Zijn volken staan o.a. in Heemstede op de Hartekamp, Hageveld en op de Kinderboerderij ´t
Molentje. In totaal heeft hij 40
volken onder zijn hoede.
Afgelopen jaar kwam de imker
nog groot in het nieuws vanwege de zogeheten verdwijnziekte onder zijn bijen. 30 stuks van
zijn bijenvolken waren plotseling verdwenen. Tal van televisieprogramma’s, waaronder ook
“De wereld draait door”, berichtte destijds over de enorme bijensterfte in Heemstede. Dit jaar
werd de imker minder zwaar getroffen door de verdwijnziekte.

INGEZONDEN

Ontwerp bestemmingsplannen
en de voorlichting aan burgers
De heer Van Herwijnen voelt
zich gemanipuleerd door de
wijze waarop de gemeente
voorlichting geeft. Hij omschrijft dat aan de hand van
een voorbeeld.

togen dat u schade lijdt doordat
u uw recht tot bescherming van
de kwaliteit van uw grondstuk
wordt afgenomen door deze
grove verruiming van de bouwmogelijkheden.

De Gemeente:
“Ik ben bang dat mijn buren met
een uitbreiding een muur van 3
meter hoog op de erfgrens zetten. Antwoord: Dat zou kunnen
gebeuren. Echter dat mogen de
buren nu ook al. Wanneer we
deze mogelijkheden wegnemen
worden mensen in hun rechten beperkt. Dat zou financiële
schade kunnen veroorzaken”.

3. Ten slotte valt op aan deze voorlichting dat zij verzwijgt
dat, onder het nieuwe plan, uw
buurman een muur van 7 meter
langs de hele erfscheiding mag
zetten. Dat is de optelsom van
1 meter verval tussen zijn kamervloer en uw tuin plus 3 meter (ruim) opbouw plus een dak
dat nog eens 3 meter steil (70o)
omhoog gaat. Vanuit uw tuin
bezien wordt dat een massieve
muur, naar alle waarschijnlijkheid de zoninval in de tuin vergaand blokkerend.

De realiteit:
1. Uw buren hebben thans dat
recht niet. Als zij een project
willen dat verder gaat dan het
huidige bestemmingsplan dan
hebben zij daarvoor ontheffing
van het bestemmingsplan nodig. Daarvoor bestaat een procedure waarin ook uw belangen
moeten worden meegewogen.
Ook kunt u een beslissing van
de Gemeente die u in uw nadeel acht via een bezwarenprocedure bij de rechter aanvechten. Maar, inderdaad, wanneer
het nieuwe bestemmingsplan
werkelijkheid wordt dan heeft u
zelfs bij de rechter geen kans.
2. De financiële schade waarop wordt gehint betreft de claim
die uw buurman de gemeente voor kan leggen wanneer hij
aan kan tonen dat hij schade
lijdt door een (vermeende) beperking van zijn aan/uitbouwopties door een restrictief bestemmingsplan. Evenzeer kunt u be-

4. Projecten die aan het bestemmingsplan voldoen zullen door de Gemeente alleen
bouwkundig worden getoetst.
Niemand zal ze kunnen blokkeren! Dat geldt voor het huidige bestemmingsplan maar ook
voor het nieuwe bestemmingsplan.
De Gemeente is hardnekkig
voornemens dit ‘bouw waar
u wilt-beleid’ in alle bestemmingsplannen vast te leggen, te
beginnen met Bestemmingsplan
Noord-West. Misschien vindt u
dit prima. Zo niet, wees alert,
reageer en benader de politiek.
Tenslotte beslissen de leden van
de Gemeenteraad hoe Heemstede mag worden ingericht.
T. van Herwijnen, Van de
Spiegellaan 13, Heemstede.
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Stemmen op Tonny Lunstroot
Bennebroek - Van 23 maart
tot en met 26 juni gaat de
NCRV op zoek naar ‘de vrijwilliger van Nederland’. In het radio-programma ‘Plein 5’ (elke
werkdag van 14.00 - 16.00 uur
op Radio 5) hoort u wie er genomineerd zijn en kunt u, door
te stemmen, bepalen welke
vrijwilligers doorgaan naar de
finale.
SWOB-vrijwilliger Tonny Lunstroot is één van de vier genomineerde vrijwilligers van de
provincie Noord-Holland.

Tonny is door ons voorgedragen omdat zij dertig jaar terug
mede aan de wieg heeft gestaan van het toenmalige ‘Gecoördineerde Ouderen Werk’,
reeds 35 jaar Tafeltje-Dek-Je
rijdt en gedurende 15 jaar Tafeltje-Dek-Je coördineert.
Op de website www.maakhetverschil.nl staat vanaf 14 april
het filmpje van Tonny en daar
kunt u van dinsdag 14 t/m vrijdag 17 april (tot 12.00 u) uw
stem uitbrengen.

Informatiebijeenkomst voor
werkzoekenden

Hans Krol met zijn vrouw Yvonne.

Bibliotheek directeur al gauw
actief in culturele leven
Heemstede - De Merlet trofee is bedoeld voor personen, die
in de particuliere sfeer of als ondernemer of in dienst bij een
bedrijf/instelling, op een bijzondere wijze een bijdrage hebben geleverd ten bate van de bevolking van Heemstede (in de
meest ruime zin van het woord) en voor die werkzaamheden
niet al op een andere wijze een prijs of onderscheiding hebben gekregen.

hoewel dat volgens de statuten
helemaal niet kon, 25 jaar bestuurslid! Eerst als ‘gewoon’ lid,
later met als extra taak het opzetten en beheren van het archief, en vanaf 1991 ook als
vice-voorzitter.

Hans Krol komt niet uit deze
omgeving. Hij werd geboren in
Nederhorst den Berg, werkte
onder meer in Tilburg en kwam
in 1972 naar Heemstede, omdat
hij directeur werd van de Heemsteedse bibliotheek. Hij bleef dat
tot 2001. Naast zijn werk in de
bibliotheek was hij al gauw zeer
actief in het plaatselijke culturele leven
In 1976 duikt zijn naam voor het
eerst op in de nieuwsbrief van
de Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek (VOHB). Hij organiseerde dat jaar voor bezoekers uit de jumulage-gemeente Leamington Spa een expositie over de buitenplaatsen, met
daarbij ook aandacht voor Linnaeus.
Het is in deze nieuwsbrief de
eerste beschreven activiteit in
een lange, lange reeks, die tot
op de dag van vandaag voortgezet wordt.
Aan vele boeken leverde hij bijdragen, zoals aan uitgaven die
de VOHB uitbracht bij 65 jaar
Wandelbos Groenendaal, over
de Hartekamp, over Adriaan
Pauw in het 300e geboortejaar
van deze staatsman, over kleine monumenten in Heemstede en Bennebroek , over de drie
heerlijkheden Heemstede, Berkenrode en Bennebroek, over
de Kerklaan toen die 350 jaar
bestond, aan het Jubileumboek

Veel activiteiten zijn dus verbonden aan de Historische Vereniging, maar ook daarbuiten was
en is Krol actief. Hij houdt lezingen, werkt mee aan tentoonstellingen en leverde jarenlang bijdragen aan de Heemsteedse
Courant en De Heemsteder.
En dan beantwoordt hij jaarlijks
dus ook nog vele vragen van leden van de HVHB en van anderen. Vroeger gebeurde dat per
brief of telefonisch, tegenwoordig vooral via de website (www.
hv-hb.nl). De vragenstellers zijn
particulieren maar ook mensen
van musea, architectenbureaus,
historische verenigingen of andere organisaties. Het gebeurt
maar hoogstzelden dat Krol het
antwoord schuldig moet blijven.
Het zijn deze mensen die zeggen,
een boeiende man, een Merlet-trofee, een in brons gegoten
merlet van de hand van kunstenares Ellen Wolff, waard. Het is
deze reden dat de jury, bestaande uit heren Wim Hei, Ton van
den Brink, Arno Schumacher en
Dick Wilkens, de heer Hans Krol
voordraagt voor toekenning van
de Merlet Trofee 2009. Juryvoorzitter Dick Wilkens van de Rotary Heemstede zal op 21 april om
vijf uur in de burgerzaal van het
raadhuis aan Hans Krol de Merlet trofee 2009 uitreiken, waar
edereen bij uitgenodigd is.
Marloes van Buuren

bij 50 jaar VOHB, over Ipenrode
en Berkenrode en aan de nog
steeds goed verkochte Monumentenboeken die verschenen
in 2004 en 2005.
Van andere VOHB-boeken was
hij de enige auteur: een uitgave
over Bosbeek en over de Heemsteedse gemeentepolitiek.
Buiten de historische vereniging
was hij de mede-auteur of samensteller van boeken over 350
jaar Voorwegschool, over Heemstede in oorlogstijd, over een
aantal verzorgingshuizen, over
de historie van het Spaarneziekenhuis en eind vorig jaar van
een nieuw fotoboek over Heemstede.
Bij het presenteren van vrijwel
al deze uitgaven hield hij bij de
historische vereniging een inleidend betoog. Geen saaie lezing
van een velletje papier, maar
een verteld verhaal, vaak geïllustreerd met mooie dia’s.
In de nieuwsbrief van de historische vereniging, sinds 1999 een
mooi verzorgd tijdschrift met de
naam HeerlijkHeden, verschenen vanaf 1981 van zijn hand
vele artikelen over de meest uiteenlopende onderwerpen, altijd zorgvuldig gedocumenteerd.
Nog steeds is hij een zeer gewaardeerd en productief lid van
de redactie van HeerlijkHeden.
In 1980 trad Hans Krol tot het
bestuur van VOHB en hij bleef,

Regio - Als jij op zoek bent naar
een leuke, afwisselende baan
in de jeugdzorg of als je je aan
het oriënteren bent op je loopbaan, kom dan naar de informatieavond in Santpoort-Noord op
donderdag 23 april of 17 september aanstaande.
Jeugdzorginstelling OCK het
Spalier heeft namelijk regelmatig vacatures voor enthousiaste
mensen die een kind of jongere met problemen (en hun opvoeders) graag perspectief bieden. Mike de Sanders, pedagogisch medewerker: “Het werk is
niet altijd makkelijk, maar er zijn
grote uitdagingen, veel kansen
en het geeft veel voldoening. Ik
heb jaren geleden bewust gekozen voor dit werk. In de jeugdzorg help je anderen en ontwikkel je jezelf tot een echte professional. Als hulpverlener heb
je de verantwoordelijkheid over
een aantal kinderen tegelijk. Je
kunt goed zelfstandig werken,
maar ook met collega’s en andere partijen.” Personeelsadviseur Susanne van Keulen: “Voor

werken in de jeugdzorg heb je
vaak een opleiding sociaal pedagogische hulpverlening nodig, maar er zijn mogelijkheden
als je van ander werk wilt overstappen. In de jeugdzorg zijn diverse functies en doorgroeien is
goed mogelijk. Daarnaast zijn
veel arbeidsplaatsen flexibel. Je
kunt goed parttime werken; ideaal als je werk en privé wilt combineren.”
Ambulant hulpverlener Crista
den Braber voegt hieraan toe:
“De jeugdzorg staat hoog op
de agenda van de overheid. De
branche groeit en er is veel verandering en dynamiek.”
Tijdens de informatiebijeenkomsten kun je er achter komen of een uitdagende baan
in de jeugdzorg iets voor jou is.
Je bent van harte welkom van
19.30 tot 22.00 uur aan de Middenduinerweg 44 in SantpoortNoord. Vooraf aanmelden is niet
nodig. Kijk ook eens op www.
ockhetspalier.nl of neem contact op voor meer informatie via
telefoon 023-5202500.

Afwisselend liederenrecital
Bennebroek - Op zondag 19
april wordt in de Protestantse Kerk ‘Het Trefpunt’ aan het
Akonietenplein in Bennebroek
een liederenrecital gegeven. Uitvoerenden zijn Daphne Sari-de
Ruig en Heidi Meiland, sopranen, Hans de Ruig en Ardo Ebbinge, tenors, op de piano begeleid door Jaap Brackman.
Er staan liederen op het pro-

gramma van Gabriel Fauré, Edvard Grieg, Johannes Brahms,
Franz Schubert, Richard Strauss
en Henri Duparc. Daarnaast zullen enkele duetten voor twee
sopranen en sopraan en tenor
worden uitgevoerd.
Het concert begint om 15.00 uur
en de toegang is gratis. Na afloop wordt gecollecteerd voor
een vrijwillige bijdrage in de
kosten.

Expositie cursus Edelsmeden
Heemstede - Tot en met 24
april exposeren de cursisten van
de cursus Edelsmeden van docent Christine van der Velden in
de Luifel bij Casca. De cursisten
laten u op deze expositie zien
wat ze in het afgelopen seizoen
allemaal hebben geleerd en gecreëerd.
Sieraden en kleine objecten van
alpaca, messing of zilver gecom-

bineerd met bijvoorbeeld hout,
been of kunststof zijn in de lessen naar eigen idee vormgegeven en dat levert natuurlijk bijzondere resultaten op. Kom gerust eens binnenlopen!
De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens openingsuren in
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
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“Vluchtelingen komen hier vaak
aan met alleen een plastic tasje”
Heemstede – Bij vluchtelingenwerk Heemstede zijn tien mensen werkzaam: negen vrijwilligers en een coördinator die acht
uur per week betaald krijgt. Veel inwoners zullen zich afvragen
wie ze zijn en wat ze precies doen. Voorheen viel vluchtelingenwerk onder de paraplu van Casca, maar sinds kort functioneren ze min of meer autonoom als onderdeel van vluchtelingenwerk regio Haarlem. Clara Wittop Koning en Manette van
der Voort Maarschalk zijn twee van de vrijwilligers en leggen
uit wat hun werk omvat. De vluchtelingen komen uit landen
als Afghanistan, Iran, Armenië, Somalië, Irak en Oezbekistan.
Clara: “Als vluchtelingen na een
doorgaans lange procedure een
verblijfsvergunning krijgen, komen wij in actie. Iedere gemeente is naar gelang het aantal inwoners verplicht een bepaald quotum van deze mensen
op te nemen. Zij moeten voor
hen dus ook huisvesting regelen. Dat kunnen alleenstaanden
zijn maar ook gezinnen met zes
kinderen. Meestal hebben ze
alleen een plastic tasje bij zich
met daarin al hun bezittingen.
Ze komen van asielzoekerscentra in heel Nederland, uit Delfzijl of Limburg of dichterbij in
de buurt. Wij gaan mee naar de
toegewezen woning om die samen te bekijken, naar het raadhuis om ze in te schrijven en
helpen ze met de papierwinkel
die daarop volgt, zoals het regelen van verzekeringen, bijstand
en toeslagen. Dan maken wij ze
verder wegwijs in Heemstede
en zoeken een school voor de
kinderen, een tandarts en een
huisarts.”
Manette: “Aangezien vluchtelingen vrijwel alles hebben achterlaten, moeten ze de complete inrichting van het huis aanschaffen. Dat kan door gratis
spullen die aangeboden worden of door tweedehands spullen te kopen bijvoorbeeld. Wij
maken regelmatig gebruik van
de kabaaltjes in de Heemsteder.
Door taal en cultuurverschillen moeten we vaak uitleggen
hoe doodnormale zaken als een

thermostaat of een rookmelder
werkt. Bij de verplichte inburgeringcursus leren ze dat later zelf
wel, maar in het begin is echt alles nieuw.”
Clara: “We helpen ook met het
vinden van een betaalde baan.
Onlangs kreeg ik te maken met
een vluchteling die ondanks zijn
gebrekkige taalkennis meteen
wilde werken. Hij weigerde een
bijstandsuitkering te accepteren. Wij regelden een baan in
de horeca voor hem. Nu staat
hij daar bekend als de gouden
kracht die keihard werkt en netjes opruimt aan het eind van de
dag. Ziek is hij alleen na zijn
werktijd. En al die koffiepauzes
van de Nederlanders vindt hij
maar onzin.“
Manette: “Er zijn ook mensen
bij voor wie een baan er niet
zo snel in zit. Sommige mensen
zijn zwaar getraumatiseerd door
hun ervaringen in het vaderland.
Zij zijn hun familie kwijt of hebben een kind verloren. Voor hen
schakelen we maatschappelijk
werk in.”
Maatjes gezocht
Clara: “Kinderen zijn een verhaal
apart. De oudste kinderen, zelfs
van basisschoolleeftijd, zijn niet
zelden verantwoordelijk voor
het reilen en zeilen in het gezin.
Zij spreken de taal veel sneller
dan de ouders, zijn streetwise
omdat ze op school zitten. Het
zijn gemotiveerde kinderen die
de kans op scholing met beide

handen grijpen. Ze leggen de lat
heel hoog en hebben de ambitie om arts of rechter te worden.
Maar we kunnen ze daar wel bij
helpen. Zo woont hier een 7-jarig jongetje uit Afghanistan dat
nu op school leert lezen. Thuis
zijn er geen kinderboeken, zoals bij de Nederlandse gezinnen. Het zou fijn zijn als iemand
met hem wekelijks naar de bibliotheek kan gaan. Een maatje
zijn voor deze mensen is een belangrijke taak die ze enorm helpt
bij de inburgering.”
Manette: “Wij hopen dat er inwoners van Heemstede zijn die
zich willen inzetten om vluchtelingen een handje te helpen. Het
gaat vaak alleen maar om regelmatig een praatje te maken
of mee te gaan naar de supermarkt. Ik ken een jongetje dat op
voetbal zit, maar toch vaak een
wedstrijd moet missen omdat hij
geen vervoer heeft. Zou zo’n jochie niet met een andere ouder
mee kunnen rijden, denk je dan.
Verder zoeken we een vaste parkeerplek in Heemstede voor onze aanhanger, waar hij veilig kan
staan. En natuurlijk is ook geld
altijd welkom.”
Clara: “Ik kom zelf uit de binnenstad van Amsterdam, waar een
kleurrijke bevolking normaal is.
In Heemstede moeten de mensen wennen aan het idee dat er
hier vluchtelingen wonen.
Ik heb altijd gedacht: vluchten
doe je niet zomaar. Het is echt
dramatisch. Stel je maar eens
voor dat je in Oezbekistan of Afghanistan neergezet zou worden, zonder een woord te begrijpen. Dat moet toch verschrikkelijk zijn. Daar haal ik mijn motivatie uit. Ik help graag mee iemand
anders een beetje beter leven
te geven.” Voor aanmelding en
informatie kunt u mailen met
clarawk@hotmail.com.
Mirjam Goossens

Lezing over boek ‘Uit de Diepten-kampdagboeken’
Heemstede - De Heemsteedse Bettine Siertsema vraagt zich
af hoe mensen die in een concentratiekamp hebben gezeten
hun geloof in God – voor zover
ze dat hadden – en hun vertrouwen in de mens en in het menselijk samenleven hebben kunnen bewaren. In haar boek Uit
de Diepten: Nederlandse egodocumenten over de naziconcentratiekampen stelt zij zichzelf die vraag. Haar studie laat
ons kennismaken met alle Joodse en niet-Joodse Nederlandse
kampdagboeken, inclusief enkele memoires, die vòòr 2006
zijn gepubliceerd. Daarbij horen de dagboeken van bekende
Joodse slachtoffers, onder wie
Abel Herzberg en Etty Hillesum,
maar ook de teksten van christelijke schrijvers zoals Corrie ten
Boom (Haarlem), Floris Bakels
en ds. J. Overduin.

De confrontatie met een tot dan
toe onvoorstelbaar kwaad stelde door zijn omvang en intensiteit mensen voor ongekende
vragen, juist op moreel en religieus gebied.
Bettine gaat na welke beelden van God en mens naar voren komen. Hebben de ervaringen in een concentratiekamp
deze beelden veranderd? Aan
de vooravond van de jaarlijkse
4-mei-herdenking vindt zij het
goed om deze nog steeds actuele vraag opnieuw aan de orde te stellen. Onderzoek van de
teksten die Bettine in deze lezing gaat bespreken levert verwachte maar ook ónverwachte
uitkomsten op. Zij zal haar bevindingen aan u voorleggen en
delen uit de dagboeken en memoires met u lezen.
Bettine Siertsema studeerde Nederlandse taal- en letter-

kunde aan de Vrije Universiteit,
waar zij in 1983 cum laude doctoraal examen deed. Ze is studiesecretaris van het VU bezinnings-centrum en voorgangster
in de Amsterdamse Studentenekklesia.
In november 2007 promoveerde zij op een onderzoek naar de
levensbeschouwelijke aspecten
van Nederlandse egodocumenten over de nazi concentratiekampen. Het proefschrift is getiteld Uit de diepten en is verschenen bij uitgeverij Skandalon.
De lezing is georganiseerd in samenwerking met de bezinningscommissie van PKN Heemstede.
Deze indrukwekkende lezing is
op woensdag 22 april om 20.00
uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Entree:
5,00 euro. Reserveren is noodzakelijk: 023- 548 38 28 kies 1.

Op de foto links Clara Wittop Koning, rechts Manette van der Voort
Maarschalk.

55-Plussers met talent
kunnen zich melden
Heemstede - Er zijn mensen die
op latere leeftijd, bijvoorbeeld na
het stoppen met werken, blijken
te beschikken over ongekende talenten. Zij gaan schrijven,
schilderen, fotograferen, keramiek maken, muziek maken,
componeren, houtbewerken etc.
Het kan ook zo zijn dat men als
vrijwilliger aan de slag gaat en
dan deskundigheden ontdekt
die voorheen nooit uit de verf
zijn gekomen zoals besturen,
oppassen, verzorgen etc.
Kortom talenten kan men op latere leeftijd en op een breed terrein ontwikkelen.
Welzijn Ouderen Heemstede
(WOH) en Casca gaan samen
met de ouderenbonden en Lo-

ket Heemstede in het najaar een
bijeenkomst organiseren waarin de ongekende talenten van 55
plussers worden gepresenteerd
om andere te inspireren. WOH
en Casca willen graag in contact komen met mensen die mee
willen doen aan dit project. Dat
kan door mee te doen aan een
tentoonstelling of op een andere manier te vertellen wat men
kan.
Voor meer informatie en/of aanmelding kan contact worden
opgenomen met WOH, Lieven
de Keylaan 24, vragen naar Willie Chermin, tel: 023-528 85 10
of Casca, Herenweg 96 vragen
naar Katinka Verdonk telefoon
548 38 28.

Ook lintjes voor kinderen

Bennebroek - Op Koninginnedag is het een goede traditie om
mensen die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt met een lintje
te decoreren. Een belangrijk criterium voor het verkrijgen van
een lintje is een lange periode
van maatschappelijke verdienstelijkheid. Criteria die maken dat
mensen vaak pas op gevorderde leeftijd in aanmerking komen
voor een onderscheiding. Jonge
mensen en kinderen komen vrijwel nooit in aanmerking voor een
onderscheiding. De CDA-fractie Bloemendaal wil daar verandering in brengen. Zij dient daartoe een initiatiefvoorstel in. Naar
de mening van de fractie zouden
kinderen en jongeren waar de inwoners van de gemeente Bloemendaal trots op kunnen zijn,
omdat ze zich belangeloos inzetten voor de samenleving, in het
zonnetje moeten kunnen worden gezet. Dit kan door middel
van een tastbare onderscheiding, in de vorm van bijvoorbeeld
een lintje (of speld) een oorkonde en een cadeaubon. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen (6-12 jaar) en jongeren (12-25 jaar).
Alle kinderen en jongeren, die

zich gedurende enkele jaren
vrijwillig hebben ingezet voor
een concrete activiteit, in bijvoorbeeld hun buurt, of bij een
sportvereniging of maatschappelijke organisatie, kunnen voor
een onderscheiding in aanmerking komen. Zo’n onderscheiding voor kinderen en jongeren
laat zien dat de gemeente Bloemendaal veel belang hecht aan
vrijwilligerswerk en het investeren in de jeugd. Door de uitreiking van kinder- en jongerenlintjes kunnen kinderen en jongeren gestimuleerd worden om
zich actief in te zetten voor hun
medemens en de samenleving.
Kinderen en scholieren kunnen
door familie, vrienden, scholen,
verenigingen, buurtcomités et
cetera bij de Gemeente worden
voorgedragen. Een onafhankelijke commissie, bestaande uit
onder meer de burgemeester
en de wethouder jeugdbeleid,
zal de voordrachten beoordelen. De uitreiking van de kinderen jongerenlintjes zou elk jaar
rond bijvoorbeeld Koninginnedag kunnen plaatsvinden.
De inhoud van het initiatiefvoorstel is te vinden op de website van het CDA-Bloemendaal:
http://bloemendaal.cda.nl

de Heemsteder - 15 april 2009

pagina 11

‘Lekker struinen op de Voorjaarsmarkt’
Veel stunt- en voorjaarsaanbiedingen
op de Voorjaarsmarkt
Heemstede - De Paas Express
is net weggereden en er is alweer een volgend evenement
dat WinkelCentrum Heemstede
aantrekkelijk maakt om te bezoeken! De traditionele Voorjaarsmarkt in de winkelstraten
van Heemstede vindt dit jaar al
plaats op zondag 19 april. De
markt is vroeger in het jaar gepland vanwege de werkzaamheden behorende bij de herinrichting van het WinkelCentrum.
De Voorjaarsmarkt Heemstede
mag zich inmiddels de grootste
in de regio noemen! Dit jaar worden maar liefst ruim 350 marktkramen en marktplaatsen ingericht door de ondernemers van
de Binnenweg en de Raadhuisstraat alsook door markthande-

laren uit heel Nederland. De organisatie van de markt wordt
verzorgd door vrijwilligers uit de
ondernemingsvereniging WinkelCentrum Heemstede.
De markt met diverse handelswaren en vele stunt- en voorjaarsaanbiedingen is van 11.00
tot 17.00 uur toegankelijk voor
bezoekers en ook menig winkel zal haar deuren uitnodigend
openen! Natuurlijk is er ook in
WinkelCentrum Heemstede genoeg te happen en tappen bijvoorbeeld op het terras van een
gevestigde eet- en drinkgelegenheid of bij één van de marktkramen met etenswaar. Voor
de kleintjes is er ook van alles te beleven, zoals een kartbaan, zweefmolen en een trein-

tje. Nieuw dit jaar is een kinder
Bungee Jump attractie ter hoogte van de Wereldwinkel.
Voor Heemstedenaren is de
Voorjaarsmmarkt ook een sociaal gebeuren; lekker een praatje maken met buurtgenoten.
Voor wie de winkelstraten Binnenweg en Raadhuisstraat nog
niet kent, is 19 april een uitgelezen dag om de sfeer eens op
te snuiven. Kom kennismaken
met de vele diverse en exclusieve speciaalzaken die Heemstede kenmerkt! Op internet kunt u
vast een voorproefje nemen: op
www.wch.nl staat alles over het
winkelaanbod en de activiteiten. WinkelCentrum Heemstede,
daar vind je het!

Kop van Jut op
JUUL op de Voorjaarsmarkt
Voorjaarsmarkt Heemstede – Ook de win- Neocolor 1 oliekrijt. Komt dat
Heemstede - Raak jij de bel bij
de Kop van Jut? Laat je spierballen zien bij de welbekende onderdelen waterliften, hurken,
kop van Jut en boomstammetjes tillen en wie weet ben jij de
Sterkste van Heemstede!

kel JUUL ontbreekt niet op
de Voorjaarsmarkt, aanstaande zondag. Het team van JUUL
zal, in samenwerking met
docent, tekenaar en schilder
Willemien Schouten leuke demonstraties verzorgen met

zien!
Wilt u alvast een voorproefje van het werk van Willemien
Schouten, kijk dan op www.
willemienschouten.nl
JUUL
heet u van harte welkom bij de
kraam.

Net als vorig jaar zal op de Voorjaarsmarkt van Heemstede een
team van Casca – Plexat aanwezig zijn met een stand waar je al
je spierballen bij nodig hebt. Alle
leeftijden strijden om de eer. Iedereen mag meedoen!

‘Kraak de kluis’ tijdens de
voorjaarsmarkt in Heemstede!

Heemstede - Ben jij een echte Anubis fan? Kom dan op zondag 19 april naar de Rabobankstand in de Binnenweg. Je kunt
meedoen aan verschillende acties. Zo kun je een kluis kraken
en hiermee kans maken op een
Anubis schrijfset. Heb je of wil
je een Rabo Top Kid Rekening?
Dan krijg je zondag na het storten van 15 euro het exclusieve
bordspel ‘Het Huis Anubis-Pecunia’ spel.
‘Kraak de Kluis’-actie
Bij de stand krijg je een formulier met vragen over Anubis en
over de Rabobank. De antwoorden op de vragen vormen een
code. Indien de code overeenkomt met de code op het cijferslot dan kraak jij de kluis! Voor
de winnaars ligt een schrijfset
van Anubis klaar. Diegene die
de kluis niet kunnen kraken
gaan niet met lege handen naar

huis. Voor hen ligt een pakket
Anubis ansichtkaarten klaar.
Het Rabo Anubis-Pecunia spel
Het exclusieve Anubis bordspel
‘Het Huis Anubis – Pecunia’ is
speciaal ontworpen voor Rabo
Top Kid Rekeninghouders. Dit
spel bestaat uit 6 delen, een basisset en vijf genummerde uitbreidingssets. Bij een minimale
storting van €15 op je Rabo Top
Kid rekening krijg jij de basisset
of een uitbreiding. Zo kun je zelf
door goed te sparen het spel bij
elkaar sparen.
Tijdens de jaarmarkt kunnen
kinderen ter plaatse geld storten en met hun stortingsbewijs
het spel of een uitbreidingsset
ophalen. Voor kinderen die nog
geen Rabo Top Kid rekening
hebben, kunnen de ouders een
afspraak maken met één van de
Rabobank medewerkers, zodat
het spel later in de week opgehaald kan worden.

Wie is het sterkst van Heemstede
is op de Voorjaarsmarkt Raadhuisstraat/Binnenweg in het
centrum van Heemstede op zondag 19 april van 12.00 tot 16.00
uur. Deelname is gratis.

Row
Championship op
Voorjaarsmarkt
Heemstede – Nieuw Groenendaal organiseert het
Open Row Championship op
de Heemsteedse Voorjaarsmarkt. Wie graag zijn/haar
roeikrachten wil meten met
andere marktbezoekers kan
dat doen bij de stand van
Nieuw Groenendaal en Sport
2000. Je kunt meedoen tussen 11 en 15 uur. Het gaat er
om in een zo snel mogelijke
tijd 400 meter op de roeimachine te volbrengen. Er zijn
zeer sportieve prijzen te winnen zoals fitnessabonnementen. Kijk ook op: www.nieuwgroenendaal.nl

Klein Duimpje op Voorjaarsmarkt
Heemstede – Het Poolse Klein
Duimpje, Tomcio Paluch, komt
zondag met een kraam op de
voorjaarsmarkt vlakbij Blokker. Bekend uit de jaren negentig toen Klein Duimpje in
de kramen aan iedereen vertelde hoe groot de nood was in de
kindertehuizen van die Stichting in Polen. Die armoede is
er nog steeds! Dit jaar heeft de
Stichting uit de dorpen rondom
Boleslawie origineel Pools aardewerk en kristal meegenomen op de terugweg in de lege
vrachtwagen. Mooie kommetjes,
bekers, vazen, koffiemokken,
schaaltjes en prachtig glaswerk.
Al enige tijd te koop in dure win-

kels in nog duurdere straten. Nu
eenmalig in Heemstede op de
Voorjaarsmarkt voor iedereen te
koop voor eenmalige lage prijzen. Niet direct nodig? Toch kopen! Komt altijd van pas als cadeautje voor die plotselinge verjaardag die je vergeten was.
Op de bijgaande foto ziet u enkele Klein Duimpjes die nieuwe
truien showen die een team dames in Polen gebreid hebben
van wol uit Heemstede. Een kleine advertentie in de Heemsteder
bracht zes grote zakken wol op,
waar de kinderen de hele winter
shawls, sokken, truien en mutsen van droegen. Mooi hè!
Ton van den Brink
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Kosten sport in Heemstede
houden gemoederen bezig

Heemstede - Het geld dat de
gemeente uittrekt voor de sport
is een ondoorzichtige kluwen
aan bijdrages, directe en indirecte subsidies en investeringen, zo lijkt het.
Het lukte sportwethouder Sjaak
Struijf tijdens de raadscommissie niet om volledige duidelijkheid te verschaffen m.b.t. alle
kosten die de gemeente maakt
bij het in stand houden van de
accommodaties en de bijdrage aan de verschillende verenigingen.
In de loop der tijden zijn er allerlei subsidies verstrekt uit verschillende potjes en zijn zelfs
WMO-gelden aangewend om
gehandicaptensport te steunen.
De raadsleden hebben om duidelijkheid gevraagd zodat zij
weloverwogen een oordeel kun-

nen vellen over de hoogte van
de toekomstige huurgelden die
de verenigingen gaan betalen.
Dat er meer zal moeten worden betaald is duidelijk maar
hoeveel meer, op basis waarvan
en op welke termijn blijft vaag.
Voorzitter Erik Jan Verhulst van
Alliance sprak namens alle verenigingen op het sportcomplex.
De verenigingen zijn wel bereid
meer te gaan betalen maar daar
moet iets tegenover staan in de
vorm van verbeteringen aan de
accommodatie of investeringen in nieuwe velden. Zijn eigen
club moet volgend seizoen al
200 kinderen teleurstellen omdat er geen ruimte is op de velden om deze kinderen aan het
hockeyen te krijgen. Op de zondagen kunnen er nog wel leden
bij. RCH blijkt bereid een veld

af te staan aan Alliance mits de
gemeente voor RCH een kunstgrasveld wil aanleggen.
Op termijn
50% huurverhoging
De gemeente laat de hoogte van
de huur ondermeer afhangen van
de mogelijkheden van verenigingen om zelf gelden te genereren.
De sponsorinkomsten bij alle verenigingen nemen af door een teruglopende economie. Het voorstel van de gemeente is om de
huur op termijn met 50% te verhogen. In eerste instantie wordt
over een periode van drie jaar
met 25% verhoogd.
De VVD wil eerst wel eens horen
op basis waarvan de verhoging is
vastgesteld. Maak de kosten per
lid zichtbaar was ook een wens
van de liberalen. Een inzicht in

Verkoop plaatsen vrijmarkt Koninginnedag

Heemstede- Op woensdag 30
april organiseert de Stichting
Nationale Feestdagen Heemstede tijdens Koninginnedag wederom de vrijmarkt op het terrein Javalaan/Sportparklaan. De
vrijmarkt heeft een niet-commerciële insteek en is met name gericht op de verkoop van
waren door kinderen. Daarom
zijn/worden op alle basisscholen in Heemstede ‘kraambonnen’ verspreid die recht geven
op plaatsbewijs voor een hal-

ve kraam op de vrijmarkt. Leerlingen van het basisonderwijs
die een kraambon hebben bemachtigd, kunnen deze tegen
contante betaling van 11,00 euro, inruilen voor een ‘genummerd plaatsbewijs’ bij de informatiebalie op het Raadhuis. Een
plaatsbewijs geeft recht op een
halve kraam op de vrijmarkt.
De kraambonnen kunnen door
de leerlingen worden ingeleverd op woensdag 15 april, donderdag 16 april en vrijdagoch-

VEW-jeugd sterk op
Chris Scheffer toernooi
Heemstede - Afgelopen zaterdag organiseerde Kennemerland het Chris Scheffer toernooi.
Op dit, prima georganiseerde voetbalfestijn, speelden voor
VEW de E-1,-2 en –3 en de F-2.
De E-1 en de E-3 werden beide
winnaar in hun poule, de E-2 en
de F-2 werden derde.
Instuif-trainingen bij VEW
VEW organiseert in de maand
april voor alle leeftijd groepen
open trainingen. Wil je kennismaken met deze zaterdag voetbalvereniging kom dan langs op
woensdagmiddag.
F- junioren 6-8 jaar, ook voor
meisjes: 16.00- 17.00 uur.
E-junioren 8- 10 jaar 17.30- 18.30
uur, ook voor meisjes.
D- junioren 10- 12 jaar 16.3017.30 uur.
C-junioren 12- 14 jaar 18.3019.45 uur.
De B- en de A-junioren trainen met de selectie mee, 20.0021.30 uur.Hiervoor kunt u contact opnemen met trainer Wim
van Marsbergen 023- 5631333.
De wedstrijd de Meer-VEW is
eindelijk uitgespeeld. De stand

was 1-3 in het voordeel van
VEW, de einduitslag werd 16 met doelpunten van Michiel
Dekker (2x) en Bas van ’t Sant.
Laatstgenoemde ontving nog
een gele kaart. De nederlaag
van afgelopen zaterdag komt nu
wel heel hard aan en de wedstrijd op 25 april Alliance- VEW
wordt beslissend voor de derde
periode.

tend 17 april. Tussen 8.30 uur en
12.00 uur op het Raadhuis kan
men een kraam huren voor de
vrijmarkt. Een halve kraam ( 2
meter) kost 11 euro. Dan zit de
‘duizendpoot’ van de Commissie Nationale Feestdag, Marcel
van Duivenbode, in de hal van
het raadhuis.
Voor eventuele vragen kan men
Marcel van Duivenbode nog
even bellen op 06-235 125 62 of
een mail sturen naar mavadu@
xs4all.nl.
bijna terug van een langdurige
blessure scoorde nog 3-3 maar
daarna begon de knie weer op te
spelen en was het gedaan met de
inbreng van deze speler. Maandag, 2de Paasdag, moet VEW
naar koploper de Meer(verloren
van Alliance met 3-2) om de gestaakte wedstrijd uit te spelen.
Nog ruim een half uur met een
3-1 stand voor VEW.

Het jeugdprogramma voor
18 april:

Het programma voor
zaterdag 18 april:
VEW-1
vrij
DVVA-4- VEW-2
10.30 uur
VEW-3- RKAVIC-6 14.30 uur
HBC-3- VEW-4
14.30 uur
Bl’daal-4- VEW-5
12.00 uur
VEW-vet- BSM-vet 14.30 uur.

VEW-1 maakt grote misstap.
Tegen het in de onderste regionen verkerende KDO uit De
Kwakel werd een dure nederlaag
geleden (3-4). VEW zat tot aan
de 2-2 aan de goede kant van de
score maar daarna was het mis.
De ingevallen Maarten Veenhof,

Het VEW-kampweekend komt
snel naderbij. Geef je op, ook
nieuwe leden zijn van harte welkom, bij Gerben Jukema,
0618804236 of Onno Stoltenborg, 023 5637856. Het kampweekend wordt gehouden op
22, 23 en 24 mei.
Het 7 tegen 7 toernooi, het sluitstuk van de competitie wordt
gehouden op 30 mei. Opgeven
kan bij Micha Pannekoek 0643562842.
De laatste klaverjas ronde is op
8 mei. Aanvang 20.00 uur. Het
eindklassement wordt dan ook
bekend gemaakt.

VEW-a1- Zaanlandia-a 10.00 uur
Ripperda-c- VEW-c1 13.00 uur
VEW-c2- Hoofddorp-c 11.45 uur
DSS-me- VEW-me
16.00 uur
VEW-e1- VVC-e
10.30 uur
VVC-e- VEW-e2
10.00 uur
VEW-e3- HBC-e
09.30 uur
Geelwit-f- VEW-f1
09.00 uur
K’land-f- VEW-f2
09.45 uur

wie nu welke subsidie krijgt, moet
eerst duidelijk worden.
Het CDA wil de 25% verhoging
niet in drie maar in vijf jaar doorvoeren.
D66 vindt de verhoging nogal
grof als in acht wordt genomen
dat boven op de verhoging ook
nog een jaarlijkse indexering van
3% wordt toegepast en men nog
extra moet gaan betalen als een
natuurgrasveld wordt vervangen
door kunstgras. Boonstra (D66)
wil voorkomen dat clubs het
loodje leggen.
De PvdA steunt haar eigen wethouder en huldigt het principe
de gebruiker betaalt maar wil
wel graag weten of de 1 miljoen
die nu jaarlijks naar de sport gaat
op termijn zal stijgen. Ook wil de
PvdA geen ongebreidelde groei
van het aantal kunstgrasvelden
toestaan. GroenLinks wil de verhoging ook over een langere periode uitsmeren en wil een overzicht van wat de kosten zijn.
HBB wil niet dat er verenigingen
‘omvallen’ door het gevoerde gemeentelijke beleid en ziet een
open einde regeling opdoemen.
Het stuk neigt volgens de lokalen naar willekeur. Prins (NH)
vindt alles nog te ondoorzichtig
hij wil transparantie.
In zijn antwoord benadrukte de

wethouder dat de onderhandelingen met een nieuwe exploitant nog lopen en er dus nu nog
niet te zeggen valt hoe hoog de
post onderhoud de komende jaren zal zijn. Dit is een van de redenen voor de huidige onduidelijkheid. Momenteel is de verdeling van de kosten 20% voor de
clubs 80% voor de gemeente.
Deze verhouding zou wel eens
kunnen veranderen volgens de
wethouder.
Het huurvoorstel is gedaan op
basis van de draagkracht van de
verenigingen en is vergeleken
met gelijksoortige verenigingen
in de omgeving en op basis van
landelijke cijfers. Misschien zullen de verenigingen niet ontkomen aan een verhoging van de
contributie en moeten minder
draagkrachtige leden een beroep kunnen doen op andere
gelden binnen de gemeente.
Struijf zegde wel toe dat eerst de
achterstand in het onderhoud
zal worden weggewerkt. Hij is
van mening dat het voorliggende voorstel tegemoet komt aan
de wensen van de clubs.
Het laatste woord is hierover nog
niet gezegd en het voorstel komt
al dan niet met wijzigingen nog
terug in de raadsvergadering.
Eric van Westerloo

Bezig aan Binnenweg
Heemstede – Het reconstrueren van de Binnenweg is niet zomaar een klusje, maar een veelomvattend werk. Het is even ‘afzien’ voor zowel winkelend publiek als winkeliers maar als de
vernieuwde winkelstraat eenmaal klaar is, zal het echt wel
de moeite waard geweest zijn,
de opengebroken weg. Het gebeurt natuurlijk stapsgewijs
en voor fietsers en voetgangers wordt zoveel mogelijk in

het werk gesteld om zo weinig
mogelijk hinder te ondervinden.
Even doorbijten dus, voordat we
een pracht van een nieuwe Binnenweg kunnen aanschouwen.
De eerste fase (tussen Zandvaartkade en Julianalaan) is omstreeks half oktober dit jaar klaar
en daarna komt het laatste gedeelte van de Binnenweg aan
bod (tussen Julianalaan en Koediefslaan). Als dat deel ook opgeknapt is, is het juli 2010.

Spelletjesmiddag bij Casca
Heemstede - Op woensdag 22
april maken kinderen een klein
knutselwerkje. Daarna blijft er
genoeg tijd over voor de kinderen om met z’n allen allerlei leuke kring- of bordspellen doen.
Kinderen die niet zo van knutselen of spelletjes houden kunnen
– als het zacht lenteweer is – lekker buiten spelen.

De woensdagmiddagclub is van
13.30-15.15 uur bij Casca in het
Honk, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Kosten per keer: 3,50 euro,
een kaart voor 10x kost 30,00 euro. Graag de kinderen per keer
van tevoren telefonisch aanmelden: 023-548 38 28 – kies 1.
Voor meer informatie: www.casca.nl.
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Kon.HFC weinig moeite
met Martinus 0-5

Bijzondere voorstellingen
van Podium Oude Slot
Heemstede - De brochure voor
het theater- en muziekseizoen
2009 /2010 van het Podium Oude Slot is uit! Naast de vertrouwde genres als kamermuziek, jazz,
cabaret, solotoneel en wereldmuziek staan er zeven bijzondere voorstellingen geprogrammeerd voor het komende theater
en muziekseizoen in Het Oude
Slot en De Oude Kerk. Het zijn
kleine exclusieve producties die
alleen in het Oude Slot te beleven zijn en speciaal voor het Podium Oude Slot zijn samengesteld. De voorstelling Oeroeg,
een schrijversportret over Hella Haasse door Lida Stefaniski,
of IDFA 2008 /2009 door documentairemaakster Ireen van
Ditshuyzen en Atlantis Rising
met beeldenkunstenaar Gerti
Bierenbroodspot en cellist Ernst

Reijseger drie van de zeven exclusieve producties.
Onze concertserie, waar in afgelopen februari de preview is geweest, biedt bijzondere prachtige avonden. Musici zoals Cora
Burggraaf, Pieter Wispelweij, Lavina Meijer en Reibert de Leeuw
staan onder andere op het programma. Jong talent Anne van
Veen, oudgediende cabaretière Marijke Boon en aankomend
cabaretier Max Douw ontbreken
komend seizoen niet. Het beschrijven met naam en toenaam
van alle fantastische musici die
komen of de literaire matinees,
de films die vertoond worden, de
acteurs die komen, de kunstbussen het hele programma vermelden is niet mogelijk. De brochure lezen kan wel. De brochure ligt bij verschillende openba-

Het nieuwe programma van Podium Oude Slot belooft wat.
re gebouwen in Heemstede voor
u klaar of is te bestellen onder
nummer 06-13133626. Natuurlijk staat het programma seizoen
209 2010 Podium Oude Slot vermeld op www.podiumoudeslot.
nl.

HBC awards voor Petra Boerrigter en Rob Stricker
Heemstede - Tijdens een zeer
gezellige kaderavond hebben
enkele HBC-vrijwilligers een
award gekregen.
Allereerst werd Petra Boerrigter
door jeugdvoorzitter Ruud Aarts
in het zonnetje gezet. Zij ontving
de Vrijwilligers-award voor haar
jarenlange inzet als coördinator
van de mini´s, woensdagmiddag-juf bij de mini´s en last but
not least haar grote inzet voor
het HBC-jeugdweekend.
De Stimuleringsaward ging dit
jaar naar Rob Stricker. Deze, nog
jonge, HBC-er kreeg de award
voor zijn inzet als assistent-trainer bij de keepers en het feit dat
hij wekelijks als scheidsrech-

ter op de velden van HBC in actie is.
Ook werd André Beliën in het
zonnetje gezet. Hij behoort nu
ook tot het Super-jeugdkader
wat inhoudt dat hij al 10 jaar kaderlid is bij de jeugd van HBC.
Tot slot was er nog een verrassing voor Anneke Staats. Nadat
de dames van de JWA bedankt
waren voor het organiseren van
de vrijwilligersavond (maar ook
voor alle andere evenementen)
en zij hiervoor een mooie bos
bloemen kregen, was Anneke
(bescheiden als altijd) als laatste aan de beurt om de bloemen
in ontvangst te nemen. Voorzitter
Ruud wachtte even met de bloe-

Compost uitgedeeld

Heemstede - Inwoners van de gemeente Heemstede hebben
op zaterdag 11 april massaal gratis compost opgehaald bij
milieustraat aan de Cruquiusweg. De Meerlanden gaf per inwoner 4 zakken van 20 liter compost als beloning voor hun
inspanning organisch afval gescheiden aan te leveren. De
Meerlanden verwerkt het organisch afval tot compost en inwoners krijgen hun ingezamelde afval nu dus terug in de vorm
van compost.
Landelijke compostdag
De Meerlanden heeft in zestien
gemeenten in de regio Haarlemmermeer en Bollenstreek* in

totaal ruim 50.000 zakken compost van 20 liter uitgedeeld.
Dit staat gelijk aan 1.050.000
kilo ingezameld gft-afval. De

men want hij had voor Anneke
een grote verrassing. Hij toverde
een HBC-speldje uit zijn zak en
benoemde haar tot Lid van Verdienste voor alle tijd en energie
die zij gedurende zo´n 20 jaar
aan de jeugd van HBC heeft besteed. Vervolgens een uniek moment: zij was even sprakeloos.
Een welverdiend applaus van alle aanwezigen volgde.
De vrijwilligersavond was weer
een groot succes wat mede te
danken was aan de muzikale omlijsting door de Janssen &
Janssen-band, de lekker hapjes
en de soepele bediening door
enkele selectie-spelers.
compostdag van De Meerlanden
is onderdeel van de landelijke
compostdag. Sinds jaar en dag
bieden burgers groente-, fruiten tuinafval (gft-afval) en groenafval (snoeihout, takken en gras)
gescheiden van ander afval aan.
Voor veel burgers is dat de gewoonste zaak van de wereld.
Afvalbedrijven en gemeenten
willen hun inwoners echter bedanken voor de inzet: het scheiden van organisch afval levert
namelijk een positieve bijdrage
aan het milieu.
Wethouder Strijf en directeur De
Jong van De Meerlanden overhandigen zakken compost aan
inwoners van gemeente Heemstede.
Foto: De Meerlanden/Rob Essenberg.

Vrouwennetwerk
Heemstede - Dinsdag 21 april
geeft Mieke Wilmink een lezing over landgoederen langs
de Leidsevaart bij Vrouwennetwerk. De lezing start om 10.00
uur en vindt plaats in “De Herberg” (voorheen Vitae Vesper)

Heemstede - Of HFC was zo
goed, of Martinus zo slecht, maar
de ploeg uit Amstelveen kon op
geen enkel moment imponeren
tegen een oppermachtig HFC.
Martinus trad aan zonder een
aantal vaste basisspelers en mogelijk was dit debet aan het povere spel van de ploeg.
De keren dat Martinus de bal
langer dan 30 seconden in de
ploeg kon houden was op de
vingers van een hand te tellen.
Het duurde dan ook ruim zeven
minuten alvorens Martinus over
de middenlijn kon komen. HFC
had tot dat moment al laten zien
dat het was gekomen om drie
punten mee naar Haarlem te nemen. Het goede spel werd door
HFC echter niet omgezet in grote kansen. Mogelijkheden waren
er voor Averdijk, Kamerbeek en
Tarkan Sahin, waarbij deze laatste een kopbal een fractie boven
de lat zag verdwijnen. De grote
groep mee gereisde HFC supporters moest nog tot de 32e
minuut wachten voordat hun favoriet de leiding zou nemen. Een
goed genomen vrije trap van Yener werd verlengd door Verkaik waarna Sahin de bal uit stand
via de onderkant van de lat uit
het doel zag springen. De attente Averdijk gaf de bal nog een
setje waardoor deze over de lijn
belandde.
Tot aan de rust bleef HFC veel
sterker maar verschaftte zich
te weinig uitgespeelde kansen.
Martinus deed nog wel iets terug en dwong doelman van Rossum tot twee maal toe redding
te brengen.
Vlak voor rust belandde een uittrap van Van Rossum bij spits
Averdijk die zich geen moment
bedacht en de bal verlengde
naar links op Kamerbeek.
Kamerbeek legde breed op Yener die zijn schot zag afketsen

op doelman Sander v.d. Velden.
Averdijk pikte de bal op maar de
doelman torpedeerde de spits
en hield hem zo van een doelpunt af. Volgens het boekje een
penalty en een rode kaart.
Zo niet bij de deze middag
vreemd acterende arbiter van
Loen. De penalty kwam wel,
maar de rode kaart kwam niet.
Kamerbeek zag zijn penalty gekeerd door doelman v.d. Velden.
Na de rust verscheen Bart Nelis niet meer binnen de lijnen en
werd vervangen door de goed
spelende Wesley van Norde.
Toch duurde het nog een minuut
of tien voordat HFC nummer
twee kon bijschrijven. Averdijk
bewees weer eens zijn waarde
voor HFC door een voorzet van
Yener perfect in te koppen. Kamerbeek scoorde op aangeven
van Averdijk de 0-3. Sahin had
nog een leuk doelpunt in gedachte maar wilde het te mooi
doen waardoor de bal naast het
doel verdween. Na een goedlopende aanval stiftte Kamerbeek de bal net over het doel.
Door goed storen van Van Norde kwam hij zelf in balbezit en
lag de weg naar het doel open.
Juist voor de uitkomende doelman legde hij de bal af op Averdijk die het lege doel niet kon
missen 0-4. Yener tilde de stand
naar 0-5 met een tegendraadse
kopbal na weer een vlotte aanval
van HFC. Averdijk kreeg een publiekswissel en werd vervangen
door Joost Cornelissen.
Door de winst van de Meern
blijft het gat met HFC 4 punten.
De Meern kan het kampioenschap vieren als het zelf de volgende wedstrijd wint. HFC heeft
zich stevig op de tweede plaats
genesteld met uitzicht op een
plaats in de nacompetitie.
Eric van Westerloo

Fotostripverhalen voor tieners
Heemstede - ‘t Is weer Vrijdag: dé vrijdagavond voor tieners bij Casca!
Op vrijdag 24 april maken
we fotostripverhalen. Bedenk
zelf een scenario en speel de
hoofdrol in je eigen strip!
Fotogeniek of niet: echt vet om
jezelf te zien in zo’n fotostrip!
‘t Is weer Vrijdag is altijd in de
jongerenruimte Plexat in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede, van 20.00 tot 22.00 uur.

aan de Westerhoutpark 46 te
Haarlem.
In Kennemerland zijn nog vele landgoederen bewaard gebleven. De trekvaart van Haarlem naar Leiden heeft voor de
toegankelijkheid van dit gebied
een belangrijke rol gespeeld.
Tijdens de lezing bekijken we al

De entree is 2 euro per avond.
Kom je ook langs met je vrienden en vriendinnen voor een
vette avond lol?
Je hoeft je niet van tevoren op
te geven.
Kijk ook eens op de speciale
plexat hyves: plexat-heemstede.hyves.nl. Daar vindt je wat
er in Plexat te doen is en er
staan ook filmpjes op die we
gemaakt hebben.

het moois vanuit een stoel! met
de erbij behorende verhalen van
een paar eeuwen geschiedenis.
Heeft u ook interesse voor deze lezing, kom gerust langs. De
koffie staat klaar!
Niet leden en introducés betalen 2,50 euro entree.
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Lente in de Oude kerk
Heemstede - Op zondag 19
april om 15.00 uur is het laatste
Theeconcert van dit seizoen. Het
Ensemble Alexandrein zal het
publiek een uur lang verrassen
met maar liefst acht muziekstukken van hetzelfde aantal componisten. Een greep uit het programma: van de Fransman Blavet (18e eeuw) een Sonate, La Vibray voor fluit en piano. Een Trio
van Stamitz (18e eeuw) voor fluit,
viool en cello. Van Pleyel een Duet voor viool en cello. Verder een
suite van Bach, een canzonetta
van Gliére en van Saint Saëns,
Odelette in D voor fluit en piano.
De andere componisten zijn: Satie en Gliére. Omdat er ‘dansen’
zijn in de verschillende uitvoeringen is het lichte, lenteachtige
muziek die u zeker zult waarde-

ren! Iets over de leden van het
Ensemble: Cornelien Schaafsma,
fluit, Henk Hoff, piano, beiden
musici zijn in het dagelijks leven
neuroloog. Carlo Ravelli, viool,
was jarenlang hoboïst in het Koninklijk Concertgebouw Orkest
en destijds afgestudeerd op
beide instrumenten. Carlo heeft
jarenlange ervaring in ensembles en kwartetten. Floris Don,
cello, is musicoloog en maakt
o.a. programma’s voor Radio 4.
Het concert is kosteloos te bezoeken, maar bij de uitgang
wordt gecollecteerd om de onkosten te bestrijden. Wat overblijft is voor het Restauratiefonds van de Oude kerk.
Na afloop bent u van harte welkom in de naastgelegen Pauwehof, waar thee, koffie en ge-

Tentoonstelling met Evenaarattributen

20-Jarig jubileum
wordt groots gevierd
Heemstede - Basisschool
De Evenaar – dé school voor
hoofd, hart en handen – bestaat dit schooljaar precies
20 jaar.

bak verkrijgbaar zijn. Meer info:
www.kerkpleinheemstede.nl.

Helmert Woudenberg

Bizar onderduikverhaal in theater
Heemstede - Hatty Waterman,
zoon van Benito en Rebecca,
komt uit een gezin met 14 kinderen. In 1942 slaat het noodlot
toe: het gezin wordt verscheurd
en afgevoerd naar Auschwitz
waar zij de dood zullen vinden.
Hatty is dan 21 jaar en staat
wonderwaardig niet op de lijst
om gedeporteerd te worden. Hij
blijft verslagen en als verdoofd
alleen achter.
Dan begint één van de meest
bizarre en aangrijpende onderduikverhalen dat tijdens de bezetting heeft plaats gevonden.
De overgrootvader van Helmert
Woudenberg was in die tijd boer
in de Jodenbuurt van Amsterdam. Hij was orthodox Chris-

ten, maar kon goed aarden tussen de Joodse mensen en verkocht ze melk, onder andere aan
de toen 7-jarige Hatty.
In Waterman zit Helmert Woudenberg tegenover datzelfde 7jarige Joodse jongetje, nu 85, en
luistert ademloos naar zijn verhaal.
Waterman is de elfde solo van
Helmert Woudenberg.
Zondag 26 april is de voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur. De entree is
17,50 euro CJP/65+ 16,50 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en
45 minuten voor aanvang. Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Workshop bergwandelen
Bennebroek - Veel mensen
gaan ’s zomers op vakantie
de bergen in. Wandelen in
de wilde bergnatuur is niet
alleen gezond voor lijf en
geest maar het geeft ook
een gevoel van vrijheid en
plezier door het ontdekken
van nieuwe gebieden en
andere mensen. Bergwandelen is echter niet zonder risico’s. Als beginnende
bergwandelaar kun je niet
zomaar lange bergtochten
maken. Dit vereist de nodige kennis en ervaring.
Jan Boomsma (lid van de
Wandelcommissie van de regio Noord-Holland en van de
Veiligheidscommissie van de
Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging) verzorgt onder de vlag van Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek
een workshop bergwande-

len, veilig de bergen in. In deze workshop van 2 dagdelen
komen onder meer de volgende thema’s aan bod: voorbereiding, tochtenplanning, uitrusting, wandeltechniek, wisselende weersomstandigheden, alpiene gevaren, milieu,
gezondheid en veiligheid.
De workshop wordt gehouden op donderdagmiddag 23
april van 14.00-16.00 uur in
het voormalige gemeentehuis
en op een zaterdagochtend
25 april van 10.00-12.30 uur
in Recreatiegebied Spaarnwoude.
De kosten bedragen 7,50 euro inclusief koffie/thee en een
cursusboekje. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek, tel.
584 53 00.

De Evenaar opende op 5 september 1988 haar deuren en telde op dat moment 71 leerlingen.
In de afgelopen 20 jaar heeft De
Evenaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt en is geworden tot wat zij nu is: een veilige,
sfeervolle en effectief georganiseerde school, waar de kinderen
zich goed voelen en uitstekend
worden voorbereid op het middelbaar onderwijs.
De Evenaar heeft er altijd bewust voor gekozen om een kleine school te zijn met kleine groepen; gemiddeld zitten er zo’n
200 leerlingen verdeeld over 9
groepen 1 t/m 8 en – sinds kort
- een aparte instroomgroep voor
de allerkleinsten. Door deze beperkte omvang is er alle ruimte
om de kinderen een brede ontwikkeling mee te geven. Niet alleen kennen, maar ook kunnen
en dus doen; niet alleen leren,
maar ook spelen, mét elkaar!

Het vierde lustrum gaat natuurlijk groots gevierd worden. Onder andere met een feestweek
in juni! Maar ook gedurende het
jaar vinden er diverse activiteiten plaats. Onder andere met
het tentoonstellen van attributen van De Evenaar door de jaren heen. Daarvoor is de school
op zoek naar allerlei leuke, grappige, rare en zelfs serieuze dingen die oud-leerlingen en hun
ouders bewaard hebben. Denk
aan oude koffiemokken met
Evenaarlogo, een Evenaar T-shirt
van sportwedstrijden, leuke foto’s van één van de vele activiteiten en ga zo maar door. Deze zaken worden op school tentoon gesteld voor leerlingen en
oud-leerlingen. Vanzelfsprekend
krijgt u uw eigendommen terug.
Ook bijzondere verhalen over
uw tijd op De Evenaar zijn van
harte welkom.
Heeft u een leuke bijdrage, stuur
dan een mailtje naar Evenaarjubileum@hotmail.com. Vermeld
daarbij uw naam en telefoonnummer en uw anekdote of wat
u tentoon wilt stellen. Er wordt
contact met u opgenomen.

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

Watertestdag
bij Tuincentrum
De Oosteinde

Regio – Heeft u een vijver in
uw tuin of gaat u er een aanleggen? Dan loont het de
moeite om aanstaande zaterdag 18 april even langs te gaan
bij Tuincentrum De Oosteinde
in Hillegom. Daar vindt dan namelijk een Watertestdag plaats.
Tussen 10.00 en 16.00 uur is een
specialist aanwezig die alles over
de vijver en vijverwater weet. Vijverwater kan gratis worden getest.
Tuincentrum De Oosteinde heeft
altijd wel iets speciaals. Natuurlijk kunt u ook terecht voor en
groot assortiment aan zomerbloeiers om uw tuin of balkon op
een heerlijke zomer voor te bereiden. Overigens is het filiaal in
Vijfhuizen aanstaande zondag
19 april geopend. U vindt Tuincentrum De Oosteinde aldaar
aan de Schipholweg 1, in Vijfhuizen dus. Kijk ook op www.deoosteinde.nl

Liefde overstijgt alles
Weten dat mijn hart zoveel liefde kan geven
Genoeg liefde voor een heel leven
Zoveel vormen van liefde als het kent
Zoveel sterren aan het firmament
In het teken van liefde in het leven staan
Met vallen en opstaan door te gaan
Wetende dat wat je geeft, je terug krijgt
Dat liefde alles overstijgt
Monique Philippo

Knuz & Klik Lentekriebel
Singlesfeest
Regio – In Het Strandhuis te
Wijk aan Zee vindt op vrijdag
17 april een singlefeest plaats.
Alle leuke singles van Nederland zijn van harte welkom op
deze sfeervolle locatie aan de
kust.
Het feest begint om 20.00 uur
en zal duren tot in de vroege
uurtjes van zaterdag, tot 2.00

uur. De locatie zal sfeervol zijn
ingericht voor dit feest. Goede
(lounge-)muziek, Deejay, veel
leuke mensen, gezelligheid en
een sfeervolle locatie...
Heb je zin in dit Lentekriebelsfeest kijk dan op www.knuz.
nl Kaarten zijn 15 euro, in
de voorverkoop 12,50 euro.
Parkeren is gratis.
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Toekomst Wilhelminaplein

A P R I L

De gemeente nodigt alle inwoners van Heemstede uit om mee te denken over de toekomst van het Wilhelminaplein. U kunt dit doen op
een gemakkelijke en snelle manier: via het internet uw mening geven over het plein. De internetdiscussie verloopt in twee sessies.
De eerste sessie loopt van 17 tot en met 30 april. Het gemeentebestuur gebruikt de uitkomsten van de internetdiscussie voor verdere
besluitvorming over het Wilhelminaplein.

Wilhelminaplein
Het Wilhelminaplein maakt deel uit van het
oudste deel van Heemstede. Het gemeentebestuur wil het historisch karakter van dit
plein dan ook beschermen. Hiervoor komt
er een ‘ontwikkelingsvisie’ die beschrijft
welke functies het plein heeft. Dat kan bijvoorbeeld zijn: wonen, winkelen, uitgaan.
Mogelijk moet hiervoor het plein opnieuw
ingericht worden.

Gemeente start internetdiscussie

Geen internet?
Heeft u geen internet, maar wilt u wel graag
meepraten over het Wilhelminaplein?
Neemt u dan contact op met het bureau
Synmind, telefoon (023) 711 44 43.

Als u vragen heeft over de uitspraken of het
gebruik van het systeem kunt u direct
terecht bij Synmind. U bent ook welkom om
tijdens een inloopavond vragen te stellen
over de doelstelling, inhoud en systematiek/opzet van het onderzoek. Deze inloopavond is dus niet bedoeld om uw mening
te geven over het Wilhelminaplein; daarvoor is er immers de internetdiscussie.
De inloopavond vindt plaats op:

Bij het opstellen van de ontwikkelingsvisie
en een mogelijke nieuwe inrichting wil de
gemeente zoveel mogelijk belanghebbenden betrekken: omwonenden en andere
burgers, ondernemers en maatschappelijke
organisaties, in Heemstede. Dit willen wij
doen op een nieuwe manier: namelijk door
u via internet te laten discussiëren over het
plein. De uitkomsten hiervan vormen de
basis voor verdere besluitvorming door het
gemeentebestuur over het Wilhelminaplein.

De internetdiscussie bestaat uit twee sessies:
- Sessie 1 – Behoeftenanalyse: van 17
april tot en met 30 april.
Via internet kunt u uw mening geven over
mogelijke functies van het plein (bijvoorbeeld wonen, winkelen, uitgaan), over de
verkeerssituatie (bijvoorbeeld veiligheid,
parkeren) en over het aanzicht van het
plein (bijvoorbeeld behoud van het historisch karakter).
- Sessie 2 - Probleemanalyse: van 15 tot
en met 28 mei.

de inloggevens. Wij verzoeken u bij uw aanmelding ook uw postcode en leeftijd in te
voeren omdat wij deze informatie willen
gebruiken bij de analyse van alle meningen.

Inloopavond

Discussie via internet

Twee sessies

2 0 0 9

dinsdag 21 april 2009
van 19.30 tot 21.00 uur
in de Pinksterkerk (zaal 1),
Camplaan 18, Heemstede

De internetdiscussie gaat in deze fase
over ideeën, knelpunten en dilemma’s
die uit de eerste fase naar voren komen.

Hoe verlopen deze sessies?
U krijgt via het internet uitspraken voorgelegd waarop u kunt reageren. Vervolgens
kunt u direct uw mening vergelijken met die
van andere deelnemers. Wij vragen u ook
uw mening toe te lichten. Uw argumenten
worden weergegeven naast grafieken.
U kunt via het internet ook direct op de
argumenten van de andere deelnemers reageren en anderen kunnen ook op uw mening
reageren. Zo ontstaat een open dialoog.

De discussie is anoniem en het bureau
Synmind, dat deze internetdiscussie ondersteunt, verstrekt uw gegevens ook niet aan
derden (inclusief de gemeente). U kunt dus
vrijuit uw bijdrage leveren.

Aanmelden
Wij hopen van harte dat zoveel mogelijk
mensen meedoen aan deze 'internetdialoog'. U kunt zich opgeven via de website van Synmind BV: www.synmind.com.
Dit is het bureau dat deze internetdialoog
ondersteunt. Op de homepage klikt u de
tekst 'Dialoog Wilhelminaplein' aan om u
aan te melden. U krijgt dan binnen 24 uur

Tijdens deze avond staan zowel medewerkers van de gemeente als specialisten
van Synmind klaar om u van dienst te zijn.

HeemstedeMail
HeemstedeMail is de gratis berichtenservice van de gemeente. Word
abonnee via www.heemstede.nl
en ontvang periodiek een e-mailbericht met nieuws op maat van
de gemeente.

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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Speciale ‘Takkenronde’
voor uw grof snoeihout
Bomen en struiken in de tuin gesnoeid?
Uw groene rolemmer zit dan al snel vol.
Twee keer per jaar kunt u, zonder een afspraak te maken, snoeihout/takken aanbieden tijdens de takkenronde. De eerste
inzamelronde voor grof snoeihout in 2009
vindt plaats in april. Het snoeihout wordt
ingezameld in een week waarin ook uw gftrolemmer wordt geleegd. De takken kunt u
naast uw gft-rolemmer leggen, op de voor
u gebruikelijke aanbiedplaats.
De wijknummering vindt u terug op de kaart
van de afvalkalender 2009 en op de sticker
van uw grijze rolemmer.
Bij het aanbieden van snoeihout/takken
vragen wij u rekening te houden met de
volgende zaken:
- Bied alleen grof snoeihout aan (dus bijvoorbeeld geen complete coniferen of
stammen dikker dan 15 cm);
- Leg de takken voor 07.30 uur op de aan-

biedplaats van uw rolemmer. Let er hierbij op dat het verkeer geen hinder ondervindt van de takken;
- Bundel de takken met touw (niet met
ijzerdraad of plastic);
- De bundel mag niet zwaarder zijn dan
25 kilo (dit is door 1 persoon te tillen);
- Takken mogen niet langer zijn dan
1,50 meter.
Bied geen zakken met blad en klein snoeiafval aan. Dit kan, zonder vuilniszak, in de
gft-rolemmer.
Vanwege de verwerking is het belangrijk dat
er tussen de takken geen ander afval aanwezig is. Tuinhekken, bielzen en schuttingen
worden niet meegenomen. Dit kunt u, na het
maken van een afspraak met De Meerlanden,
aanbieden als grofvuil. U kunt hiervoor een
afspraak maken met de afdeling Publieksinformatie van De Meerlanden via telefoonnummer (0297) 38 17 17 of via de website
van de Meerlanden www.meerlanden.nl

De inzameldata van de takkenronde in april zijn:
Dinsdag 14 april:

wijk 2B

Donderdag 16 april:

wijk 3B

Maandag 20 april:

wijk 1A

Dinsdag 21 april:

wijk 2A

Donderdag 23 april:

wijk 3A

Maandag 27 april:

wijk 1B
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Wijzigingen bij verkiezing
Europees Parlement 2009
Op 4 juni 2009 kunt u weer naar de stembus. Dit keer worden de leden voor het
Europees Parlement gekozen. Omdat
onder andere de Kieswet op een aantal
belangrijke punten is aangepast, willen wij
u nu alvast op de hoogte brengen van voor
u belangrijke wijzigingen.

Het rode potlood
Het kabinet heeft besloten, dat er niet meer
met stemmachines gestemd mag worden.
Dit betekent dat er weer met stembiljetten
en het klassieke rode potlood gestemd
moet worden. Wat betekent dat voor u?
Mogelijk moet u wat langer wachten dan u
gewend was. Want het proces van het uitbrengen van de stem duurt langer. Het zal
voor velen van u wennen zijn en wellicht
gaat u voor de eerste keer stemmen met
het rode potlood. Want de gemeente
Heemstede heeft al sinds het begin van de
jaren 90 gebruik gemaakt van de stemmachine. Mocht u vragen hebben over de
nieuwe manier van stemmen, dan kunnen
de stembureauleden u straks in het stembureau uiteraard uitleg geven.

Willekeurig stembureau
De gemeente Heemstede doet ook bij deze
komende verkiezing mee aan het
'Experiment Stemmen in een willekeurig
stembureau'. Dit betekent dat u ook deze
keer in elk stembureau naar keuze in
Heemstede kunt stemmen.

Identificatieplicht
Let op, in de Experimentenwet is nu een
identificatieplicht opgenomen. Deze houdt
in dat u samen met uw stempas verplicht
een geldig legitimatiebewijs moet tonen.
Houdt u daar rekening mee! Mocht u willen
stemmen en uw legitimatiebewijs is verlopen, dan moet u minimaal één week vóór
de verkiezing bij de publieksbalie van de
gemeente een nieuw document aanvragen
en deze uiteraard ook voor het stemmen
ophalen. Zonder geldig legitimatiebewijs
mag u dus niet stemmen!

U moet zelfstandig
kunnen stemmen
Met ingang van de komende verkiezing is
het niet meer toegestaan dat u hulp krijgt
bij het stemmen. Mogelijk heeft in het verleden iemand u geholpen met het drukken
op de juiste knoppen, omdat u er misschien
niet zelf bij kon of het misschien te onoverzichtelijk voor u was. Nu moet u alleen het
stemhokje ingaan om te stemmen.
Verschillende stemlokalen zijn toegankelijk
voor rolstoelen. Daarnaast is het ook mogelijk om het tafelblad van het stemhokje te
verlagen, zodat u eventueel zittend in een
rolstoel uw keuze kunt aangeven.
Mocht u naar aanleiding hiervan vragen
hebben, dan kunt u contact opnemen
met de afdeling Publiekszaken, telefoon
(023) 548 56 47 of 548 56 48.

Agenda

Voorjaar op Leyduin
Donderdag 23 april organiseert het IVN
Zuid-Kennemerland een excursie over het
landgoed Leyduin met als thema 'Voorjaar!'.
Dit landgoed maakt deel uit van de naast
elkaar gelegen landgoederen Leyduin,
Vinkenduin en Woestduin. In dit complex
van parken, bossen en speelweiden is het
mooi wandelen. Genieten van mooie stinsenplanten zoals boerenkrokus. Uitkijken
naar al het moois aan bloeiende bomen.
Sommige bomen komen in blad en andere
wachten nog even! De broedvogels van
Leyduin zijn weer terug en zingen weer.
Het voorjaar is begonnen!
Open plekken met alleenstaande bomen
die bijzonder van sfeer zijn. Grote kans om
reeën tegen te komen. Op Woestduin lag
tussen 1902 en 1909 ooit de beroemde

paardenrenbaan, nu is deze ´Vloek van
Kennemerland` een open terrein waar de
houtsnip in het voorjaar al knorrend zijn
rondjes vliegt. Wie kennis wil maken met
de ´voorjaars`-natuur van Leyduin wordt
van harte uitgenodigd om met deze
IVN-excursie mee te gaan. Vertrek om
19.00 uur bij de parkeerplaats van Leyduin,
Manpadslaan, Heemstede. Duur: 1,5 uur.
Aanmelden vooraf is niet nodig. Informatie:
Marc van Schie, telefoon (023) 535 12 39 of
www.ivn.nl/zuidkennemerland

Gemeentegids
online?
www.heemstede.nl

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 23 april a.s. om
20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Audioverslaglegging van raads- en commissievergaderingen (bespreekpunt)
- Nota 'Subsidie- en tarievenbeleid sport' (bespreekpunt)
- Vaststelling Milieujaarverslag 2008 (bespreekpunt)
- Beschikbaarstellen budget 2009 voor uitvoering Verordening tegemoetkoming verhuis- en
herinrichtingskosten voor ouderen 2007 (bespreekpunt)
- (Her)benoeming leden commissie welstand Heemstede (bespreekpunt)
- Overdracht materiaal brandweer aan VRK en wijziging gemeenschappelijke regeling met
VRK (hamerpunt)
- Wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (hamerpunt)
- Verordening langdurigheidstoeslag (hamerpunt)
- Toetreden Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Leerplicht/RMC (hamerpunt)
- Invoering Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) (hamerpunt)
- Uitbreiding locaties ondergrondse inzameling huishoudelijk afval en gft (hamerpunt)
Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda en gerelateerde raadsstukken.
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl.

HeemstedeNieuws
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Werk aan de weg
Winkelgebied Binnenweg
- Tot half juni: vervangen van gasleidingen door Joulz, onderdeel van Eneco Energie.
Joulz gebruikt het Julianaplein als opslaglocatie.
- 18 mei tot medio oktober 2009: reconstructie fase 1 (Zandvaartkade tot aan de
Julianalaan).
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Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2009.075
2009.076
2009.077
2009.079
2009.080

het veranderen van een vlonder
het plaatsen van een dak op de garage
het plaatsen van een erfafscheiding
hert uitbreiden van een woonhuis
uitbreiden woonhuis

- Jan van Gentlaan 8
- Crayenesterpad 1
- Heemsteedse Dreef 77
- Valkenburgerlaan 26
- Dinkellaan 39

Aanvraag monumentenvergunning
Vanwege beperkte toegankelijkheid van de Binnenweg zijn omleidingsroutes ingesteld.
Deze routes worden via bebording aangegeven. Uitgebreide informatie over het project
‘Herinrichting Binnenweg‘ vindt u op www.heemstede.nl.

2009.078

2009.913

Kruising Heemsteedse Dreef - Lanckhorstlaan
Op donderdag 23 april 2009, tussen 20.00 uur en middernacht, wordt het wegvlak op
de doorsteek van de middenberm op de kruising Heemsteedse Dreef – Lanckhorstlaan
afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting is noodzakelijk om het herstel van rioolputten
mogelijk te maken. Autoverkeer op de Heemsteedse Dreef, komende vanuit de richting
Hoofddorp/Bennebroek, wordt omgeleid. Verkeer vanuit de Lanckhorstlaan kan
normaal de kruising met de Heemsteedse Dreef oprijden. De werkzaamheden worden
door verkeersregelaars begeleid.

- Herenweg 7

Aanvraag sloopvergunning

Franz Leharlaan
Tot half april 2009 worden in het binnengebied van de Franz Leharlaan werkzaamheden uitgevoerd. Naast de aanleg van drainage wordt de bestrating op diverse plaatsen
hersteld. Voetgangers en fietsers kunnen hinder van deze werkzaamheden ondervinden en worden, waar nodig, ter plekke omgeleid.

het restaureren van een tuinmuur

2009.914
2009.915
2009.916

het verwijderen van het dak van
de schuur naast het Witte Huis
het verwijderen van asbest
het verwijderen van asbest
het slopen van een schuur

- Achterweg 5
- Van Merlenlaan 23
- Alberdingk Thijmlaan 61
- Zandvoortselaan 93

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

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 10 april 2009)
2006.316
2009.031
2009.053

het plaatsen van een fietsoverkapping
het plaatsen van een dakakpel op
het voor- en zijgeveldakvlak
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak

- Jacob van Ruisdaellaan 19
- Koediefslaan 41
- Reigerlaan 25

Zandvoortselaan, tussen Herenweg en Zandvoorter Allee
Op donderdag 23 april worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan rioolputten in het
wegdek van de Zandvoortselaan tussen Herenweg en Zandvoorter Allee. Auto’s en
fietsers kunnen hinder van deze werkzaamheden ondervinden.

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 10 april 2009)
2009.047

het optrekken van de achtergevel

- Prinsenlaan 37

Verleende reclamevergunning (verzonden 10 april 2009)
Crayenestersingel, ter hoogte van Crayenesterschool

2009.802

Tot en met april 2009 is het deel van de Crayenestersingel voor de Crayenesterschool afgesloten voor alle verkeer. De school is alleen voor voetgangers bereikbaar vanaf de
Lanckhorstlaan. De afsluiting heeft te maken met bouwwerkzaamheden bij de
Crayenesterschool.

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

Bernard Zweerslaan / Mozartkade / Johannes Verhulstlaan

Starten voorbereidingsprocedure ontheffing bestemmingsplan

Tot mei 2009 is het weggedeelte tussen de kruising Johannes Verhulstlaan / Van
Breelaan en de Mozartkade, ter hoogte van de Beatrixschool, afgesloten voor alle verkeer. Het afgesloten gedeelte is met wegafzettingen en bebording aangegeven. De afsluiting heeft te maken met de aanleg van een bergbezinkleiding. Bestemmingsverkeer
voor de Mozartkade en Johannes Verhulstlaan kan hinder van deze werkzaamheden
ondervinden.

2009.061

Brug Mozartkade - Nijverheidsweg
Tot mei 2009 is de brug tussen Mozartkade en de Nijverheidsweg niet toegankelijk voor
voetgangers en fietsers.

Asterkade
Tot half mei wordt op de Asterkade de bestrating van de westelijke rijbaan en het trottoir
hersteld. Het werkgebied is met bebording afgezet. Auto’s, fietsers en voetgangers
kunnen hinder van deze werkzaamheden ondervinden.

plaatsen reclame

het uitbreiden van
vuurwerkverkoop/opslag

- Raadhuisstraat 62

- Binnenweg 110

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 16-04-2009 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 aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen
hierover zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Diegenen die zienwijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen
gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en
Woningtoezicht tijdens de openingstijden. Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Bekendmaking Wet milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van Heemstede maakt het volgende bekend:

Taxatiegegevens van uw woning bekijken?
www.heemstede.nl

Ontwerpbesluit
- Op 13 maart 2009 is een aanvraag om een oprichtingsvergunning binnengekomen van
Midas V.O.F. voor De Roos kantoorvakhandel & vulpenspeciaalzaak voor een detailhandel in kantoorartikelen, papier, luxe schrijf- en lederwaren en tevens de opslag van 2000
kg consumentenvuurwerk, gelegen aan de Binnenweg 110 te Heemstede.
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Meldpunt overlast

Het voornoemd college is van plan de gevraagde vergunning te verlenen.

Zienswijzen
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld vandalisme en geluidshinder.

Tot 28 mei 2009 kan eenieder schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de directeur van
de Milieudienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. Op verzoek kunnen de zienswijzen ook mondeling worden ingebracht.

Beschikking maatwerkbepaling

Gevaar en schade op straat

Het college legt op grond van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op voor
Transformatorstation Eneco, Cruquiusweg 51 te Heemstede met betrekking tot geluidnormen. Deze voorschriften zijn voor onbepaalde tijd van toepassing op de inrichting en zijn
strenger dan de geluidnormen in artikel 2.17 tweede lid van het Activiteitenbesluit.

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.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 28 mei 2009 kan door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het
dagelijks bestuur van de Milieudienst IJmond. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.

Overlast

Inzage
Het ontwerpbesluit en de beschikking maatwerkbepaling liggen tijdens werkuren van
16 april tot 28 mei 2009 ter inzage:
- in de hal van het raadhuis, gelegen aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede
- gedurende de openingsuren bij de openbare bibliotheek aan het Julianaplein 1 te
Heemstede. De bibliotheek is overigens ook buiten kantoortijden geopend
- Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2, Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax:
(0251) 26 38 88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus?
Heeft uw organisatie vacatures voor
vrijwilligers? Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten? Of
zoekt u een goede cursus/workshop voor
uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het
steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 Postbus 578 - 2100 AN Heemstede.

Spreekuur op afspraak, telefonisch
bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot
12.00 uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale
informatiezuil (dagelijks tijdens openingstijden van de Luifel)
E-mail:
steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website:
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de flat Meijerslaan 324 als gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoonster (verzonden 9 april 2009).
Het besluit ligt vanaf 16 april 2009 zes weken ter inzage.
U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit
niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft
ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meldpunt. 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 overlast 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 afstemmen 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 (of telefoonnummer) invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens
openingstijden ook het meldnummer van de gemeente bellen: (023) - 548 57 62. Buiten deze
tijden en in het weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

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

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

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

