
5Tel. 023-8200170 www.heemsteder.nl24 mei 2017

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Adverteren voor

VADERDAG?
verkoop@

heemsteder.nl
Tel. 023-8200170

‘Aanvaardbare omreisroute recreanten’
Provincie: Overweg Alverna moet dicht
Heemstede - Gedeputeer-
de Staten (GS) hebben in 
een administratief beroep 
de vraag voorgelegd gekre-
gen of de gemeenteraad van 
Heemstede terecht heeft ge-
weigerd de spoorwegover-
gang - bekend als Laan van 
Alverna - aan de openbaar-
heid te onttrekken. GS heb-
ben na bestudering van de 
stukken en het horen van 
partijen gevonden dat het 
oordeel van de gemeente-
raad niet in stand kan blijven. 
Uit de stukken en de hoorzit-
ting is gebleken dat de be-

trokken spoorwegovergang 
een verhoogd veiligheidsrisi-
co heeft ten opzichte van an-
dere spoorwegovergangen. 
GS menen dat dit gegeven 
in combinatie met een aan-
vaardbare omreisroute van 
1700 meter voor recrean-
ten leidt tot de beslissing dat 
de betrokken spoorwegover-
gang wordt onttrokken aan 
de openbaarheid.

Administratief beroep
In de kwestie stellen ProRail 
en een aantal betrokken om-
wonenden dat de bestaande 

Jeugd geniet van eerste warme dag

Heemstede - Woensdag 17 mei was het, net als in de rest van het land ook in Heem- 
stede de eerste heerlijk warme dag. De Kwakelbrug vormde het decor van een grote 
groep kinderen die, vanaf de brug het nog wel koude Heemsteedse kanaal, in doken.
Als dit een voorbode is van een mooie warme zomer dan is dit tafereel vast nog wel 
vaker te zien. Eric van Westerloo

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini pangsit
6 stuks, voor maar €2,00

(alleen  i.c.m. een Sam-Sing menu)

WWW.DEOOSTEINDE.NL

HEMELVAARTSDAG

OPEN
VAN 10.00 - 17.00 UUR

ZONDAG 28 MEI

OPEN
VAN 12.00 - 17.00 UUR

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

kaartverkoop 
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Deze week in De krant!

situatie onveilig is. Wandel-
net en de Fietsersbond me-
nen dat de recreatieve be-
langen zouden moeten lei-
den tot het openhouden van 
de betrokken spoorweg-
overgang. De gemeenteraad 
van de gemeente Heemste-
de heeft geoordeeld dat de 
overgang veilig is omdat Pro-
Rail verantwoordelijk is voor 
de veiligheid. In administra-
tief beroep zijn GS gehouden 
een eigen oordeel over de 
kwestie te vormen en het be-
sluit van de gemeenteraad te 
beoordelen in het licht van 
alle relevante feiten en om-
standigheden die nu bekend 
zijn.
Tegen dit besluit kan be-
roep ingesteld worden bij 
de rechtbank en daarna ho-
ger beroep bij de afdeling 
bestuursrechtspraak van de 
Raad van State.

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Vrolijke Vrijdag
Heemstede - Vrijdag 26 mei 
houdt WIJ Heemstede als af-
sluiting van de maand ‘Vrolij-
ke Vrijdag’.
Er is weer van alles te doen in 
de Luifel: van de Verhalenta-
fel tot muziek luisteren en in-
formatie over workshops tot 
gewoon gezellig een praatje 
maken onder het genot van 
een kop koffie of thee.
Je bent welkom van 15 tot 17 
uur in De Luifel, Herenweg 
96, Heemstede.
Kijk voor meer informatie op 
www.wijheemstede.nl. 
Opgeven, tel. 5483828.



COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE
HAARLEM-ZUID

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

Aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

Advertentieverkoop:
Joke van der Zee

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

Redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671

Uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.375

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 28 mei, 10.00 uur
Spreker: Peter de Jong.

www.rafael-nehemia.nl
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PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Donderdag 25 mei - Hemel-
vaartsdag, Oude Kerk: 10u. 
ds. A. Molendijk, gezamenl. 
dienst.
Zondag 28 mei, Oude Kerk/
Pinksterkerk: geen dienst.
Waterleidingduinen, De 
Oase, 10.30 uur: ds. P.I.C. 
Terpstra, Kinderkring (4-
12jr).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 28 mei om 10.00 
uur
Ds. G.E. v.d. Hout uit Lek-
kerkerk.
www.hervormdpknbennebroek.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Donderdag 25 mei: Hemel-
vaartsdag, 10u. gezamenl. 
dienst in Heemstede met 
ds. Arie Molendijk.
Zondag 28 mei: 10u. ds. Jo-
lien Nak. Kindercafé.

www. pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

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

www. parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 25 mei (Hemel-
vaartsdag) geen viering.
Zondag 28 mei: 10u. Eu-
charistiev.- kapelaan R. 
Verhaegh–Samenzang.
www.parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 28 mei, 10u. Voor-
ganger ds. J. Bodisco Mas-
sink (Weesp)

www.adventskerk.com

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

In dit pand lopen tabak en 
staatsloten een beetje als ro-
de draad door de jaren heen: 
Raadhuisstraat 30, al jaren 
bekend als ‘De Pijp’, maar de 
tabakshistorie is langer.
Het voormalige pand is ge-
bouwd in 1910 en de eer-
ste tabaksverkoper met aan-
verwante artikelen was P. v. 
Odijk. Ook kon je hier terecht 
voor de staatsloterij. Op 25 
maart 1912 al de 399ste trek-
king. Op 14 november 1910 
staat er een Kennisgeving in 
het Haarlems Dagblad: ‘De di-
rectie van de NV De Tijdgeest 
heeft een agent ontslagen en 
is P. v. Odijk als nieuwe agent 
aangesteld voor Tijdgeestlo-
ten- en Polissen’. In diverse 
straatnamenboeken wordt P. 
v. Odijk ook genoemd als si-
garenmaker. De toenfoto uit 
het NHA is van 1958 toen de 
familie L. Breukels hun siga-

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (16)

renmagazijn hadden. Zij wor-
den al op dit adres genoemd 
in het Stratenboek van Heem-
stede op 1 november 1957.
In 1975 heeft de familie Teeu-
wen de voorgevel aangepast. 
Zij zitten vanaf 1 april 1975 in 
dit pand.
In het adressenboek van 
Heemstede van 1 janua-
ri 1993 staat Raadhuisstraat 
30 genoemd als Kantoor-
boekhandel ‘Toebackshuys 
‘t Centrum’. Ook nog steeds 
zijn er de staatsloten te koop. 
In 1990 zijn er bouwtekenin-
gen voor een fl inke uitbrei-

kens is van 22 mei, een heel 
ander beeld t.o.v. toen. Mocht 
u informatie of beeldmate-
riaal over de Raadhuisstraat 
hebben dan kunt u terecht via 
webmaster@hv-hb.nl (H. Op-
heikens). Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 

ding van de winkel. In 2000 
is er een aanvraag voor recla-
memarkiezen en in de bouw-
tekening wordt de naam ‘De 
Pijp’ genoemd. In 2005 is het 
oude pandje gesloopt om 
plaats te maken voor een ge-
heel nieuwe winkel (later Pri-
mera de Pijp) met daarboven 
appartementen.
In november 2016 is Prime-
ra in andere handen over-
gegaan en in 2017 is er een 
nieuwe inrichting gekomen.
De nufoto van Harry Ophei-





Een nieuw begin, maar eerst afscheid nemen
Heemstede - Op woensdag 
17 mei nam Marian Schrep-
pers, directeur van de Nico-
laasbeetsschool, na 5 jaar af-
scheid. Zij gaat een nieuwe 
start maken op de Internatio-
nale School Haarlem. Marian 
was een energieke directeur, 
benaderbaar voor ouders en 
leerkrachten. Ze heeft mede 
geholpen om de Nicolaas-
beetsschool tot een bloeien-
de school te brengen. Leer-
lingen konden altijd bij haar 
terecht, ze kende elk kind. 
Elke maand kwam het kin-
derparlement bij elkaar om 
met haar mee te denken over 
het wel en wee van de school.  
De woensdag stond in het 

teken van het afscheid. Ma-
rian kwam aan in een brand-
weerwagen, want ook een 
directeur moet wel eens een 
brandje blussen. Zij werd 
op het plein toegezongen 
door alle groepen waarna de 
groepen 1 t/m 4 nog heel 
toepasselijk een Engels lied 
voor haar zongen. Alle kin-
deren van de school hadden 
daarna met de klas iets leuks 
voor haar bedacht met tot 
slot afscheid van de ouders. 
De dag eindigde met een 
gezellige High Tea met de 
collega’s bij tuincentrum 
Nijssen.
De Nicolaasbeetsschool zal 
haar gaan missen.

Op het moment dat u strafrechtelijk bent veroordeeld 
krijgt u altijd een strafblad. Dat betekent dat u gere-
gistreerd staat bij Justitie. De Wet justitiële en straf-
vorderlijke gegevens bepaalt welke gegevens zullen 
worden opgenomen in het register en hoe lang dit zal 
worden bewaard. 
Een strafblad kan gevolgen hebben voor de uitoefe-
ning van bepaalde beroepen en voor de verklaring 
omtrent het gedrag. Een werkgever kan voor aan-
vang van een nieuwe baan naar een verklaring om-
trent het gedrag vragen. Dat is de verklaring waaruit 
blijkt dat het gedrag van de sollicitant geen bezwaar 
oplevert voor de functie. 
Rijden onder invloed is voor een onderwijzer mis-
schien niet relevant, maar voor een taxichauffeur wel. 
Ook in situaties waarbij een werknemer moet werken 
met vertrouwelijke gegevens of geld, kan de werk-
gever om een verklaring omtrent het gedrag vragen. 
Een verklaring omtrent het gedrag kan worden ge-
weigerd indien de herhaling van het strafbare feit:
A. Een risico voor de maatschappij oplevert of;
B. Indien het strafbare feit direct te maken heeft met 
het doel waarvoor de verklaring omtrent het gedrag 
wordt aangevraagd.

Op het moment dat aanvraag voor 
een verklaring omtrent het gedrag 
wordt afgewezen, kunt u een be-
zwaarschrift indienen. Bijstand van 
een advocaat is in principe niet ver-
plicht, maar het kan zeker geen 
kwaad om u vooraf te laten advise-
ren. 
 

Mw. mr. S. Bayraktar

Column
Verklaring omtrent het gedrag

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

tel. 023-5767851
E info@hiddesadvocatuur.nl
www.hiddesadvocatuur.nlHet is soms beter voor een 

asieldier om een tijdje bij 
een gastgezin te verblijven. 
Dit kan allerlei redenen heb-
ben, bijvoorbeeld als een 
hond of kat na een operatie 
hokrust nodig heeft. Dan is 
het veel gezelliger voor het 
dier om bij een gezin te lo-
geren waar er van alles om 
hem heen gebeurt. Natuur-
lijk is het wel de bedoeling 
dat het gastgezin zich strikt 
aan het revalidatiesche-

ma houdt en het niet ‘zielig’ 
vindt als het dier vaak lang-
durig in een bench moet zit-
ten. Dit is noodzakelijk om 
de hond of kat goed te la-
ten genezen. 
Ieder jaar duiken er ook 
weer verweesde kittens op 
waarvan de moederpoes 
overleden of verdwenen is. 
Zolang deze diertjes nog 
niet zelfstandig kunnen eten 
moeten ze dag en nacht, el-
ke twee uur, met een fles-
je worden gevoed. Vanaf 
de leeftijd van negen we-
ken kunnen de jonge kat-
jes geënt worden en daarna 
mogen ze dan geadopteerd 
worden. 
En dan zijn er nog jonge 
katjes die te laat in aanra-
king met mensen zijn geko-
men en daarom gesociali-
seerd moeten worden. Vaak 
kan het best een tijdje du-
ren voordat de diertjes ver-
trouwen hebben gekregen 
in mensen. Hierbij gaat het 
om kittens vanaf een week 

of vijf tot een half jaar oud. 
Ten slotte krijgen we ook 
soms drachtige konijn-
tjes binnen. Na de beval-
ling hebben deze dieren ab-
solute rust nodig. De nabij-
heid van (veel) andere ko-
nijnen levert enorme stress 
op voor de moeder. Als er 
teveel drukte is rondom het 
nestje van het moederkonijn 
dan loopt het voor de klein-
tjes vaak niet goed af.  
Lijkt het u leuk om gastge-
zin te worden of wilt u meer 
informatie? Bel 023-571 38 
88 (ma/za tussen 11.00 en 
16.00 uur).

Dierentehuis Kennemer-
land
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 023-5713888.
Geopend van maandag tot 
en met zaterdag 11.00-16.00 
uur, dan ook telefonisch 
bereikbaar.

Gastgezinnen voor dieren 
die rust nodig hebben

Startersorkest 
in oprichting
Heemstede – Je kunt 10 we-
ken lang een instrument uit-
proberen.
Op woensdag 7 juni, van 
19.00 tot 19.50 uur, kun je 

Pinkstertentoonstelling
Jan Makkes

Regio - Vanaf Hemelvaartsdag 25 mei tot en met Tweede 
Pinksterdag 5 juni is de Pinkstertentoonstelling van Jan 
Makkes te zien.
U kunt dan dagelijks tussen 11.00 en 18.00 uur de pitto-
reske boerderij, waar de werken van Makkes worden ge-
toond, gratis bezoeken.
De Museumboerderij ligt aan de Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. 

deelnemen aan dit orkest in 
oprichting. 
Locatie: Wij Heemste-
de, De Princehof, Glipper-
weg 57, Heemstede. Infor-
meer naar de kosten en 
mogelijkheden bij het se-
cretariaat: secretariaat@ 
stmichael-heemstede .n l 
(Hermien van de Meije).
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Afdansen 
Walking 
Wheels

Heemstede - Zaterdag-
middag 20 mei hebben 21 
rolstoeldansers van Wal-
king Wheels uit Hoofddorp 
deelgenomen aan de jaar-
lijkse medaltest in Dans 
Center Fokker.
Twee deskundige juryle-
den hebben de presta-
ties beoordeeld. Alle dan-
sers zijn geslaagd en ont-
vangen een offi cieel certi-
fi caat en een speldje.

Ook was er Heemsteedse 
deelname,  Jack Kokelaar 
(zie foto). Hij slaagde voor 
‘brons combi’.

Het pontje over de woonbotenhaven bij Hageveld in Park 
Meermond is al een tijdje weg en de gemeente is van plan 
het pontje te vervangen door een brug. Wij vinden dat de 
aantrekkelijkheid van het gebied met een brug minder is. 
Immers, je komt hier niet als je haast hebt. Je maakt de 
wandeling of de fi etstocht door het gebied omdat het leuk 
is met de kinderen of omdat je de tijd neemt om te genieten 
van de vogelgeluiden, de bloemen en het water. Het pont-
je is een speelse combinatie met de naastliggende natuur-
speeltuin. Kinderen vinden het enig om zelf het pontje naar 
de overkant te draaien. Ook de vrijwilligers van Park Meer-
mond zijn gesteld op het pontje. Zij zijn bezig met een plan 
voor een ‘drie pontjes tocht’, het pontje over het Spaarne bij 
Schalkwijk, het pontje bij het Cruquiusmuseum en dit pont-
je. Het zou toch jammer zijn als het een twee pontjestocht 
met een brug wordt.

Het grote bezwaar van het oude pontje was dat het draaien 
naar de overkant zwaar werk was omdat de woonbotenha-
ven veel slib aantrekt en de poten onder het pontje door het 
slib getrokken moesten worden. Maar er is een eenvoudiger 
(en goedkoper!) pontje in de handel zonder poten die je aan 
een kabel gemakkelijk naar de overkant trekt. Hopelijk is er 
een meerderheid in de raad die voor deze oplossing kiest.
Eric de Zeeuw en Trudy van Drie, Heemstede

Wordt pontje Meermond 
vervangen door brug?

LezerspostOud-hoofdcommissaris bij Blokker
Nieuwe thriller van Joop van Riessen
Heemstede - Oud-hoofd-
commissaris Joop van Ries-
sen is na 40 jaar alweer een 
decennium weg bij de Am-
sterdamse politie, maar 
schrijft sindsdien politiero-
mans waarin hij zijn ervarin-
gen verwerkt. Recent ver-
scheen deel 9 uit de Anne 
Kramer-serie, Staatsgeheim. 
Die gaat over twee Marok-
kaanse moslima’s, IS en een 
terreuraanslag in Amster-
dam. “Het gebeurt altijd op 
onverwachte plekken en mo-
menten.” Joop van Riessen 
komt op zaterdag 27 mei sig-
neren bij Boekhandel Blok-
ker in Heemstede van 14.00 
tot 16.00 uur. 

Jolande Withuis.

Jolande Withuis, biograaf van ‘Juliana’, 
volgende week in Heemstede
Heemstede – Afgelopen ja-
nuari kon het niet doorgaan 
maar nu is een nieuwe da-
tum bekend: op vrijdag 31 
mei komt biograaf van ‘Juli-

ana’ naar Heemstede. Naar 
De Luifel. Zij is daar om 20.00 
uur. Ad van Liempt gaat met 
haar in gesprek over haar 
boek ‘Juliana, vorstin in een 
mannenwereld’. De avond is 
een samenwerking tussen 
Wij Heemstede en Boekhan-
del Blokker is in De Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede.
Juliana (1909-2004) was een 
door velen geliefde vorstin; 
niettemin weten we weinig 
van haar persoonlijk leven. 
Na een afgeschermde jeugd 
in de benauwenis van het hof 
en na haar opbloei tijdens 
haar verblijf in Canada gedu-
rende de Tweede Wereldoor-
log, waarbij ze zich veel ac-

tiever inzette voor de gealli-
eerde zaak dan veelal wordt 
gedacht, begon Juliana in 
1948 vol ambitie aan haar 
‘zware maar mooie’ taak. Ge-
woon was ze in elk geval niet. 
Ze moest functioneren in een 
wereld van zich vaak superi-
eur voelende mannen. En zo-
als ze zich tegen allerlei an-
dere conventies verzette, ver-
zette Juliana zich van jongs 
af aan tegen de achterstel-
ling van vrouwen.
Toegangsprijs: 10,- euro. Lo-
catie: Theater De Luifel, He-
renweg 96 Heemstede.
U kunt reserveren via:
info@boekhandelblokker.nl 
of 023-5282472

Nieuwe bij WIJ Heemstede: 
Sociëteit voor ouderen
Heemstede - Op woens-
dagochtend 7 juni start WIJ 
Heemstede met De Socië-
teit voor ouderen. Een gezel-
lige ontmoetingsplek waar u 
wekelijks een kop koffi e kunt 
drinken, een praatje kunt 
maken, een spelletje doen, 
de krant lezen of andere acti-
viteiten. Een plek waar u met 
uw vragen rond zorg en wel-
zijn terecht kunt.
Vanaf 10.00 uur staat de kof-
fi e voor u klaar. De eerste 
keer is de koffi e voor reke-
ning van WIJ Heemstede, de 
volgende keren wordt een 
kleine bijdrage van 2 euro 
per keer gevraagd voor on-
beperkt koffi e en thee.

Katinka Verdonk, ouderen-
werkster bij WIJ Heemste-
de, ontvangt u vanaf 10.00 
uur, samen met vrijwilligers 
van WIJ Heemstede. Bij mooi 
weer staat de gezellige tuin 
met terras en parasols be-
schikbaar. Wilt u ter afsluiting 
om 12.00 uur samen met an-
deren lunchen? Dat kan als u 
zich op de ochtend zelf voor 
11 uur aanmeldt bij Katinka 
of de vrijwilligers. De kosten 
van de lunch bedragen 3 eu-
ro per keer. 
Meer informatie: WIJ Heem-
stede in de Lieven de Key-
laan, 023-5288510.
Of mail naar: katinkaver-
donk@wijheemstede.nl.

Wijntour en Alderliefste
bij Aanleg

Heemstede – Donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag, wordt 
in de omgeving een Wereld wijn tour georganiseerd. Een 
fi etstocht langs zes horecalocaties in Kennemerland. Hier 
doet ook café de Eerste Aanleg in Heemstede aan mee. 
Ook voert de tocht langs de Groene druif in de Jan van 
Goyenstraat. Aanmelden kan bij voorinschrijving á 30,-. 
U krijgt dan 6 glazen wijn en 6 hapjes en veel (muzikaal) 
vermaak. De Aanleg organiseert op zaterdag 27 mei weer 
een ‘hit’, het optreden van Alderliefste & friends.
Zanger en gitarist Gerard Alderliefste in een akoestische 
setting zoals u hem nog nooit gezien hebt. Entree be-
draagt 10,- euro bij voorverkoop aan de bar en de aan-
vang is 21.00 uur. Locatie: Raadhuisstraat 103.
Info: www.1steaanleg.nl.
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Muziekmiddag Vluchtelingenwerk en Platform

Hoe vindt de doelgroep het hier?
Heemstede - Donderdag 
18 mei organiseerde Plat-
form Heemstede samen met 
Vluchtelingenwerk weer een 
vrolijk welkom voor nieu-
we inwoners bij WIJ Heem-
stede, locatie De Molenwerf. 
Een grote opkomst met men-
sen uit Eritrea, Syrië en Ne-
derland. Oud, jonger, jong en 
heel jong. Al een heel of half 
leven of pas een paar maan-
den woonachtig in onze ge-
meente. Wie waren er dit keer 
zoal? Jan Hendrik Veenkamp 
met een paar leden van het 
Koor Amor. Hij noemt zichzelf 
geen dirigent, maar ‘stembe-
vrijder’ aldus een van de le-
den van het koor. Er is een 
bijzonder en internationaal 
repertoire. Ze zingen graag 
samen met het publiek en 
ook met mensen met een 
vluchtelingenachtergrond. In-
geborg Boll zingt vooral met 
kinderen. Zij wist de kinderen 
enthousiast te maken. Beken-
de Nederlandse kinderlied-
jes werden luidkeels meege-
zongen en -gedanst. Peter is 
maatschappelijk begeleider 
van Vluchtelingenwerk. Hij 
vertelt hoe hij vroeger fiets-
tochten maakte met de men-
sen, het Teylersmuseum be-

zocht, de bollenvelden. Daar 
is nu geen tijd meer voor met 
de grotere aantallen en bijbe-
horende ‘papierwinkel’. Een 
bijeenkomst als deze noemt 
hij zinvol. “De mensen komen 
weer even uit hun vaak be-
nauwde omgeving. We kun-
nen nog altijd mensen gebrui-
ken om dit werk te doen.” Je-
net Fenenga van VW vult aan: 
“Ook als zo’n papierwinkel 
niks voor je is, kun je je aan-
melden om bijvoorbeeld mee 
naar het ziekenhuis te gaan 
of andere zaken waar nu de 
begeleiders veel tijd aan kwijt 
zijn. Dat soort dingen doen 
ook taalcoaches wel die hun 
taak ruim opvatten. Mail mij!” 
(jfenenga@vluchtelingen-
werk.nl) Ellen en Hans orga-
niseren een middag als de-

ze nu voor de 4e keer. Er zijn 
meer begeleiders en taalcoa-
ches aanwezig. Maar hoe 
vindt de doelgroep het hier? 
Suleiman wordt hier heel blij 
van, zegt hij. Hijzelf woont al 
enige maanden in Heemste-
de, sinds kort met zijn vrouw 
en kinderen. Hij is verhuisd 
van een kamer naar een huis. 
Caroline, werkzaam bij de ge-
meente, legt uit dat er pas 
een huis in beeld komt als 
de familie echt hier is. Soms 
komt de familie toch niet of 
mag de vrouw van haar fa-
milie niet weg. Khaled wacht 
nog op zijn vrouw. Na enige 
aansporing zingt hij samen 
met Suleiman een lied uit hun 
land, met ook Hussein erbij. 
Inderdaad: Muziek en zingen 
verbinden!

Heemstede - De volgen-
de kinderen hebben hun 
A, B, of C diploma ge-
haald.

Diploma A
Lars Homburg, Janick 
Goedhard, Silke Mensink, 
Anna-Sophie Loo-
nen, Thijs van Vliet, Jelle 
Baarspul, Krijn Faber, Ja-
ri Meijer, Nassira Yassi-
ne, Willemijn van Pruissen, 
Martijn van Wolferen, Ha-
gop Dusen, Roemer Gil-
ding, Nina Casedevall Do-
mingo, LIselotte Mac Lean
Stella Lonnee, Casper van 
Looij, Olivia Arts, Kate Ma-
honey, Juno Smits, Anna-
belle de Hartog, Giovan-
ni van Setten, Lise-Ma-
re Mastenbroek, Filippa 
Hoefnagels, James van 
den Bergh, Elianne Faas
Charlotte Beers, Tim Rot-
teveel, Talisha Boama-
Siam, Linde Schepers, 
Anastasia Jochems, Tessa 
Musters, Aurely Moonen
Maud Blom, Cas Vrise-
koop.

Diploma B
Marga Munter, Kiki Ha-
mann, Elouise Verkaaik, 
Kellen van der Zee, Teun 
Kievit, Elise Goedhart, So-
fia Muijs, Vienna Spilker, 
Dani Geeven, Danii Plevier

Diploma-zwemmen
20 mei 2017

Luuk Veenstra, Bart van 
der Veen, Chloë Groot, Eli-
se Tollenaar, Jaythan Ash-
ruf, Janna Verheijen, Pleun 
Smit, Guido Horstmei-
er, Elinda van Dalen, Eline 
Eradus, Otto Dutilh, Mi-
chael WonyFonySang, Zoë 
Vergeer, Lisa van der Jagt
Tyson Vaasen, Silke 
Mensink, Lucas Bottelier
Joël Traudes, Lidewij van 
Braam Houckgeest, Faas 
Worm, Esmeralda Snijder
Ruben de Vries, Dylan Ver-
steeg, Saar Visser, Teun 
van Aalderen, Chahrazad 
El Hasnaoui, Raff Elouardi
Abdullah Ait Naceur, Sa-
heda Ben Sallah, Nina El-
senaar, Levy de Wilde, Ru-
ben Westenbroek, Julian 
Klein, Georg Matthias Do-
brzinski, Vic Goeyens.

Diploma C
Carina Danci, Ella Deves, 
Stijn Duits, Eva Janssen, 
Belle Vrijenhoek, Joshua 
Hersisia, Jurre Pronk, Isa 
Siepel, Evelijne Schuller, 
Duuk Schuller, Lieve van 
Oirschot, Katja Appelman
Tim Spronk, Cruz Linde-
man, Maxine Carlier, Nien-
ke Geijzers, Finn Dijkstra, 
Thijmen Menig.

Alle kinderen van harte ge-
feliciteerd! 

‘Slib sterk vervuild met asbest’
Gedupeerde manegehouder 
doet beroep op Heemstede
Heemstede - Provincie 
Noord-Holland drijft de eige-
naren van Manege Rusthof 
tot wanhoop. Wat is het ge-
val. Rusthof, op de grens van 
Heemstede en Bennebroek, 
was een goed florerend be-
drijf met stallen, manege en 
de mogelijkheid om buiten te 
rijden. Door het inklinken van 
de bodem en het verhoogde 
waterpeil in de Ringvaart was 
het terrein drassig. De Pro-
vincie baggerde in 2012 de 
Ringvaart uit. In overleg met 
de MacDonalds is het slib op 
zijn terrein aangebracht om 
het zo wat op te hogen en de 
Provincie goedkoop van de 
bagger af kwam. Vooraf on-
derzoek wees uit dat er geen 
asbest in het slib zou zitten. 
De aannemer wist het al di-
rect. Het slib bleek sterk ver-
vuild met asbest. Dit asbest 
zou een overblijfsel zijn van 
oude beschoeiingen langs de 
Ringvaart. Opruimen, die ver-
vuilde grond zou je zeggen. 
MacDonald gaat in overleg 
met de Provincie maar loopt 
tegen een muur. Het ligt in-
gewikkeld volgens de gede-

puteerde. Naast de aanne-
mer is er ook een verzeke-
raar betrokken, al is de ver-
zekering intussen door de 
Provincie opgezegd. Mannen 
in witte pakken zochten met 
de hand naar grote stukken 
asbest maar er ligt nog veel 
meer. Zodra een paard of be-
rijders over de paden lopen 
komt het asbest weer naar 
boven. MacDonald wil na-
tuurlijk alles weg hebben. Al 
vijf jaar loopt deze zaak nu en 
de familie is ten einde raad. 
Van de 100 leden zijn er nog 
maar een handvol over. De 
zaak is 54 jaar geleden op-
gebouwd door de vader. Na 
diens overlijden in 1982 heeft 
de familie het bedrijf voortge-
zet, maar hoe lang nog? De 
Provincie bood aan een advo-
caat toe te wijzen aan de fa-
milie om te bemiddelen. Daar 
hebben ze geen vertrou-
wen in. Deze wordt name-
lijk betaald door de Provin-
cie. Dat de Provincie met de 
zaak in de maag zit mag dui-
delijk zijn. Het liquideren van 
een goedlopend bedrijf daar 
is de Provincie niet voor. Met 

een ongekende zelfbeheer-
sing spraken de heer en me-
vrouw MacDonald de com-
missie Ruimte op 17 mei toe. 
De 80 aanwezigen op de tri-
bune, wethouders en raads-
leden waren danig onder de 
indruk. Je kon een speld ho-
ren vallen. De familie deed 
een beroep op de gemeente 
Heemstede. In de wet staat 
dat plekken waar kinderen 
spelen en recreëren asbest-
vrij moet zijn. Een ruiterpad 
wordt daarin niet genoemd. 
In bezwaarprocedures werd 
Macdonald steeds in het ge-
lijk gesteld maar er gebeurt 
niets. De waarde van de as-
best is vastgesteld op 81 mg 
waar het dus nul zou moeten 
zijn. Wethouder Nieuwland 
vroeg de commissie te wil-
len wachten tot 19 juni. Dat 
zou de datum zijn dat de Pro-
vincie mogelijk met een op-
lossing komt. Daar ging de 
commissie schoorvoetend 
mee akkoord.

Tevens zoekt hij uit hoe het zit 
met de nulnorm. Heemstede 
gaf de stortvergunning af en 
zijn dus ook partij in het con-
flict. De Provincie wijst naar 
de gemeente, naar de milieu-
dienst en de aannemer. Het 
dossier beslaat intussen uit 
9.000 pagina´s.
Eric van Westerloo

Heemstede - De PvdA ging 
zaterdag 20 mei de wijk in. 
Ze vroegen mensen of zij te-
vreden waren met hun buurt 
en naar punten die voor ver-
betering vatbaar waren. Over 
het algemeen kwamen er po-
sitieve reacties uit de buurt 
van het station, het Vogel-
park en Spoorbuurt aan de 
Leidsevaart, waar de par-
tij ditmaal ging ‘buurten’. De 
mensen voelen zich betrok-
ken bij hun wijk. Pijnpunten 
die werden genoemd zijn: het 
tekort aan fietsparkeerplek-
ken aan de noordzijde van 

het station. Daardoor staan 
overal fietsen en kom je er 
lopend soms slecht langs. De 
mensen zien wel dat de ge-
meente meer plekken pro-
beert te creëren, maar er 
moet een echte oplossing ko-
men. Ook wordt de verkeers-
veiligheid genoemd, de au-
to’s in het Vogelpark rijden 
te hard (“als je hard over zo’n 
drempel rijdt, heb je er min-
der last van”) en de Zand-
voortselaan oversteken duurt 
lang en gaat vaak chaotisch. 
“En kan de ontsluiting van de 
Spoorbuurt niet beter?”

Van links naar rechts: Pieter van der Hoeven, Johan Maas, 
Sjaak Struijf en Romée Pameijer.

‘Hard rijden en veel fietsen bij 
station pijnpunten’ 
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Foto’s: Joke van der Zee

Heemstede – De jaarlijkse grote braderie in Heem-
stede vond zondag onder geweldige omstandighe-
den plaats. Wat het weer betreft moet je als organi-
sator altijd maar gokken en duimen wat de beste tijd 
is voor de markt. Het voorjaar natuurlijk maar wan-
neer? Het mag niet te warm zijn en zeker niet te koud. 
Zo’n graadje net rond de 20 is perfect. En laat het dat 
nu zijn, vandaag. Prachtig marktweer! De twee gro-
te winkelstraten in het centrum stonden bol van de 
kramen en de toeloop was fantastisch. Lekker loom 
slenteren langs de stands die elke keer weer verras-
send waren. Artikelen werden afgewisseld met kra-
men bemand door vertegenwoordigers van sport- 
en andere organisaties uit de regio. “Kom je bij ons 
naar scouting?” Of: “wij varen het hele jaar door.” Dat 
soort praatjes werden aangeknoopt bij de verenigin-
gen stands. Bij de andere marktkramen hoorde je bij-
voorbeeld: “Bij ons is het altijd Moederdag.” Of het 
alom bekende: “Wie maakt me los?” Lekkere food 
stands ontbraken natuurlijk niet en de terrassen de-
den helemaal goede zaken. Zeer geslaagd!

Het perfecte weer voor de Voorjaarsmarkt

De Evenaar sluit project ‘Schip Ahoy!’ feestelijk af

Kom naar Historisch Museum Haarlemmermeer 
voor markt, veiling, muziek en unieke fotoshoot
Regio - Wat is er te doen in 
Historisch Museum op zon-
dag 28 mei? Een gezellige 
braderie, waar onder andere 
kunst en collectie-items van 
Historisch Museum te koop 
zijn, een demonstratie van 
landbouwwerktuigen, een 
optreden van popkoor Route 
66 en oudhollandse spelle-
tjes voor kinderen. Natuurlijk 
is er koffie en thee, taarten 
van Gorthuis, pannenkoeken 
en een drankje. Kom tussen 
14 tot 17 uur met de hele fa-

milie naar Historisch Muse-
um, koop leuke dingen, pin-
nen is mogelijk.
Bedrijven en partners bie-
den prachtige items aan voor 
de veiling waarmee ze gul 
de nieuwbouwplannen van 
Haarlemmermeermuseum de 
Cruquius ondersteunen. 
Speciaal voor het museum, 
waar het gaat om het door-
geven van de geschiedenis 
van generatie op generatie, 
komt fotograaf Ine Tacken 
langs. Zij portretteert u in het 

sfeervolle museum. Onder de 
geportretteerden wordt een 
professionele afdruk verloot.
De opbrengst van de markt 
en veiling is voor de nieuw-
bouw van Haarlemmermeer-
museum De Cruquius.

U vindt Historisch Muse-
um aan de Bosweg 17 in 
Hoofddorp, naast Claus en 
het Marriott Courtyard Ho-
tel in het Haarlemmer-
meerse bos. Info: www. 
haarlemmermeermuseum.nl.

Heemstede - Op donderdag 
18 mei, rond 17.00 uur, wa-
ren er vanaf het schoolplein 
van basisschool De Evenaar 
ineens zeemansliederen te 
horen! Voor buitenstaanders 
misschien een vreemde ge-
waarwording, maar voor  kin-
deren, ouders, medewerkers 
en belangstellenden van De 
Evenaar heel gewoon! Dit op-
treden luidde de afsluiting in 
van een zeer geslaagd pro-
ject. Al in april was basis-

school De Evenaar name-
lijk omgetoverd tot een heus 
schip, genaamd ‘De Evenaar’.  
In deze maand is er rondom 
het thema ‘scheepvaart’ hard 
gewerkt, geleerd en geknut-
seld. Elke groep koos een as-
pect uit, dat iets te maken 
had met zee en scheepvaart.
Zo werd er in de groepen 1 
tot en met 4 aandacht be-
steed aan het thema ‘pira-
ten’, waarbij er schatkaar-
ten werden gemaakt, sche-

pen geknutseld, piraten ge-
schilderd en schatkistjes zijn 
gemaakt. In de groepen 5 en 
6 werd veel tijd besteed aan 
taal binnen de scheepvaart. 
Taal vormt een speerpunt 
binnen de school en met dit 
thema konden deze groepen 
goed uit de voeten. Groep 5 
werd volgehangen met woor-
den en in groep 6 werden di-
verse spreekwoorden behan-
deld, alles binnen het thema!
Ook de oudste kinderen van 
de school hebben natuurlijk 
niet stilgezeten. De groepen 
7 en 8 zijn al zeer bedreven in 
het maken van werkstukken 
of een muurkrant en kon-
den helemaal ‘los gaan’. Wat 
te denken van een muurkrant 
over de marine, of de tocht 
die Willem Barentsz maak-
te naar Nova Zembla? Naast 
al dit werk in de klas brach-
ten alle groepen ook nog een 
bezoek aan het Scheepvaart-
museum in Amsterdam en 
werden er in de groepen 6 tot 
en met 8 leerzame gastlessen 
gegeven. Het project werd 
afgesloten met een kijkavond 
die Shantykoor VOC uit Vijf-
huizen muzikaal omlijstte. 
Wat een feestelijke afsluiting!Foto: Ine Tacken
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Heemstede - Wat is Marnix 
trots op zijn nieuwe apparte-
ment. Hij gaat eindelijk zelf-
standig wonen. Ondanks een 
lichte beperking heeft hij het 

al ver geschopt in het leven. 
Na de koks opleiding ging 
Marnix studeren voor labo-
rant. Dat werk doet hij nu met 
veel plezier. Woonde met zijn 

22 jaar nog thuis. Nu heeft 
hij zijn eigen appartement, al 
moet het nog een beetje ver-
der worden ingericht, maar 
dat komt goed.
Op woensdag 17 mei is 
Woonproject Heemstede, 
naast de watertoren, ge-
opend door burgemees-
ter Heeremans. Na jaren 
van voorbereiding heeft een 
groep ouders nieuwbouw 
kunnen realiseren voor jon-
gens met een lichte verstan-
delijke beperking of een au-
tistische stoornis. Enige 
weerstand van de buurt zorg-
de wel voor vertraging. Nu 
staat er een schitterend ge-
bouw met acht appartemen-
ten en een gemeenschappe-
lijke ruimte. Voor de mees-
te jonge mannen is het hun 
eerste stap naar het zelf-
standig wonen. Enige bege-
leiding is er nog wel. Tussen 
16.00 en 20.00 is er hulp aan-
wezig. Zeker in de beginperi-
ode is het fijn als er iemand 
is die vragen kan beantwoor-
den of met een goed advies 
komt. Verder zijn de heren 
(het zijn nu allemaal heren) 
volledig op zichzelf aange-
wezen. Koken kan in de ge-
zamenlijke keuken, maar ook 
ieder appartement beschikt 
over een eigen keuken. Sa-

Hoge kosten maatregelen 
winkelgebied centrum 

Heemstede - Met het opstellen van een winkelvisie voor 
Heemstede, met de nadruk op de Binnenweg/Raadhuis-
straat wil het college het winkelen een impuls geven. De 
ex-voorzitter van de winkeliersvereniging, Van Limburg, 
hekelde het plan tijdens de commissievergadering van 
18 mei. “Een visie is meer dan plantenbakken alleen. 
U doet slechts aan achterstallig onderhoud. Alles was 
bespreekbaar, maar niet heus“, hield hij de commissie 
voor. Hij pleit nog steeds voor tweerichtingsverkeer in het 
noordelijke deel, al is dat politiek een gepasseerd station. 
Het opknappen van het Binnendoor wordt niet gesteund 
door de eigenaren van de panden en de Blekersvaart 
deels overkappen stuit op weerstand van het waterschap. 
De meeste fracties uitten hun bedenkingen ten aan zien 
van een terras bij de IJzeren Brug. Het sleutelwoord in de 
visie is ‘beleving’. Met meer beleving zal het goed toeven 
zijn en de winkeliers profiteren. Ook het verkeer en par-
keren krijgen de aandacht. De fietsstrook wordt met 10 
cm verbreed. Een nieuw onderzoek moet uitwijzen of het 
parkeertarief gedifferentieerd, verhoogd of verlaagd kan 
worden. Radix (VVD) vond het inhuren van een extern 
bureau voor 15.000 euro te gortig. Dit bureau gaat vast-
stellen welke verkeersborden moeten komen. Net als de 
40.000 euro om belijning voor visueel gehandicapten aan 
te brengen, vond hij ook dat teveel van het goede. Toch 
ging hij met alle maatregelen akkoord.
HBB vroeg naar een meer adequaat onderhoud van de 
Blekersvaart. De door de oppositie uitgevoerde enquê-
te vond geen genade bij de collegepartijen. De Zeeuw 
wees op de verrassende uitkomsten van de enquête. 
“De cijfers en feiten spreken voor zich”, vond hij. Alleen 
Van Vlijmen (CDA) zag wel interessante ideeën in de en-
quête staan. Toch sloot hij zich aan bij de meerderheid om 
de uitkomst niet te betrekken bij de winkelvisie. De voor-
gestelde maatregelen kosten 330.000 euro.
Eric van Westerloo

Woonproject naast watertoren geopend

Aanwonenden pikken het 
niet langer en willen dat 
de gemeente iets doet om 
de Lanckhorstlaan veiliger te 
maken.

Bewoners Lanckhorstlaan en 
omgeving willen verkeersmaatregelen
Heemstede- Sinds de jaren 
vijftig is de Lanckhorstlaan al 
een verkeersriool. Het aan-
brengen of vervangen van 
stoplichten, zebrapaden, ver-
lichting en fietspaden heb-
ben weinig verbetering ge-
bracht. Al jaren vragen be-
woners van de laan en omge-
ving aandacht voor de steeds 
toenemende verkeersdruk. 
De gemeente ging over tot 
het afsluiten van de laan voor 
vrachtverkeer. In de praktijk 
komt hiervan niets terecht. Er 
wordt zelden gehandhaafd, 
dus blijven de vrachtwagens 
komen. Er liggen scholen in 
de nabijheid. Oversteken-
de kinderen en ouders moe-
ten ontzettend opletten, want 
zelfs een zebrapad is niet 
heilig.
Namens de bewoners kwam 
de heer Van Amelsfoort op 
17 mei de politiek wijzen op 
de steeds nijpender worden-
de situatie. Het informatiepa-
neel op de Dreef werkt niet 
goed evenals de file detec-
tie. Geluidsnormen worden 
overschreden, het asfalt kan 
veel stiller om van het fijnstof 
maar niet te spreken. Hij en 

zijn medebewoners pleiten 
dan ook voor directe maat-
regelen. Zo zou in eerste in-
stantie het vrachtverkeer ge-
weerd moeten worden via 
handhaving. De verkeerslich-
ten op de Dreef moeten ook 
in de avond en nacht wer-
ken. Meer snelheidscontro-
les, zichtbaar maken van de 
zebrapaden en deze verho-
gen. Meer verlichting, ‘kat-
tenogen’ bij de zebra, zodat 
de er een signaal komt als 
iemand wil oversteken. Ook 
denken de bewoners aan 
een 30 km regime op de laan 
evenals smallere wegvlak-
ken. Het meest verstrekkend 
is het afsluiten van de laan 
voor de route naar Zand-
voort. Als alternatief wordt 
dan genoemd de Spanjaard-
slaan. In het verleden wilde 
Heemstede daar niet aan om 
de relatie met Haarlem niet te 
ondermijnen. Een alternatief 
via de Van Merlenlaan zal de 
handen in die laan zeker niet 
op elkaar krijgen, afgezien 
van het feit dat het wegdek 
van deze laan niet geschikt 
is voor extra verkeer. Tot slot 
pleiten de bewoners voor een 

lange termijnvisie voor de re-
gio. Behoudens wat eenvou-
dig te nemen maatregelen zal 
de Lanckhorstlaan voorlopig 
niet verlost worden van de 
verkeerdruk. Als doorgaande 
route is 50 km de norm, net 
als op de Dreef.
En nu afwachten wat de po-
litiek met de suggesties doet.
Eric van Westerloo

men TV kijken kan. Zit je lie-
ver achter je PC op je eigen 
kamer is dat ook prima. Bur-
gemeester Heeremans is be-
schermvrouwe van dit pro-
ject. In haartoespraak vertel-
de zij dat ze direct volmon-
dig ja had gezegd toen haar 
dit werd gevraagd. Pré Wo-
nen is eigenaar van het pand 
en verhuurt de appartemen-
ten aan deze jongeren. De 
ouders hebben het meeste 
werk verzet. Maria van Niel 
en Sonja Walstra vormden 
vanaf het eerste uur de mo-
tor achter dit project. Eerst 
het idee ontwikkelen, de ge-
meente interesseren, het vin-
den van een architect en een 
exploitant. Aanvankelijk zou-
den er ook twee meisjes ko-
men te wonen. Zij trokken 
zich gaandeweg terug. Voor-
malig wethouder Pieter van 

de Stadt kreeg alle lof. Hij had 
de ouders steeds gesteund 
door in het plan te blijven ge-
loven. Er staat nu een voor-
beeldproject voor de hele re-
gio. Ook de Provincie toon-
de interesse. Zij hebben nu 
een idee, hoe een dergelijk 
project opgezet kan worden. 
Thomas voerde, namens de 
nieuwe bewoners, bij de ope-
ning het woord. “Nu moet ik 
zelf wassen, koken en poet-
sen op weg naar mijn volledi-
ge zelfstandigheid.”

Met het planten van een 
boom door de burgemees-
ter was de opening een feit. 
De jongens, ouders, buurtbe-
woners en belangstellenden 
brachten een toost uit op de 
toekomst van de jongeren en 
hun nieuwe behuizing.
Eric van Westerloo
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Sportief feest bij FM HealthClub 
met ‘Gezonde Deal’

Heemstede - Vele Heemstedenaren hebben zich inge-
schreven voor de ‘Gezonde Deal Heemstede’ bij FM He-
althClub, het was dan ook een groot sportief feest afgelo-
pen week bij FM HealthClub. Niet geheel vreemd omdat 
de sportschool aan de Kerklaan een unieke aanbieding 
(deal) heeft, zo kunnen geïnteresseerden zich inschrijven 
en trainen zij 3 maanden geheel onbeperkt met persoon-
lijke begeleiding voor 89,- euro. De sportschool, die in-
middels een begrip in Heemstede is, heeft haar succes 
volgens eigenaar Wouter Brans te danken aan de per-
soonlijke begeleiding, het totaal concept, de gezelligheid 
en de unieke locatie.
FM HealthClub is een kleinschalige sportschool maar met 
alles onder 1 dak. 
Het gaat bij FM HealthClub trouwens niet alleen om het 
sporten maar de sfeer is ook zeer belangrijk. “Als wij le-
den vragen wat deze club nou anders maakt, dan ant-
woord 8 op de 10: de sfeer en gezelligheid” aldus Wou-
ter Brans.
FM HealthClub is te vinden aan de Kerklaan in een van 
Heemsteeds oudste panden. De voormalige bollenschuur 
is 9 jaar geleden omgetoverd naar een exclusieve sport-
school en is een plek waar vele Heemstedenaren komen 
om hun gezondheid te verbeteren én om te genieten van 
de gezelligheid.
Geïnteresseerden kunnen zich nog t/m 11 juni bij FM He-
althClub inschrijven voor de gezonde deal. Je kunt voor 
89,- euro trainen tot 1 september, een unieke kans om 
eens kennis te maken met fitness. FM HealthClub vind je 
aan de Kerklaan 113 achter De Zwart, Heemstede.
Info: 023-5478171. 

Inschrijven tot en met 11 juni

Foto: Harry Opheikens

Heemstede - Op woens-
dag 31 mei houdt voetbal-
vereniging RCH Open Dag. 
Jongens en meisjes vanaf 4 
jaar kunnen gratis kennisma-
ken met de vereniging aan de 
Sportparklaan. Vooraf aan-
melden hoeft niet. Kom ge-
woon langs. Het evenement 
duurt van 14.30 tot 16.00 uur.
Meer info over RCH:
www.rch-voetbal.nl 

Jazon Alleé zet een sliding in en zal scoren.

RCH mist op valreep 
dubbele winst op Euro Stars
Heemstede - Voor eigen pu-
bliek werd het al snel duide-
lijk dat RCH er geen gras over 
wilde laten groeien. Jeldwin 
Orman, de openingsslag-
man voor de Racing, kreeg 
4 wijd, stal 2 en werd vervol-
gens binnengeslagen door 
Daan Groenewoud. En hele-
maal los ging het toen in de 
3e inning maar liefst 12 man 
aan slag mochten verschij-
nen, die gezamenlijk 4 vrije 
lopen forceerden, 5 honk-
slagen produceerden, 6 runs 
scoorden en volle honken 
achterlieten. Aan de ande-
re kant had startend werper 
Al Morales meer te duchten 
van zijn eigen fielders dan 
van zijn tegenstanders, want 
fouten leverden in de 3e in-
ning 1 tegenrun op en in de 
6e zelfs 2. Daarmee stond al 
vroeg de 7-3 eindstand vast. 
Lars Werkman en Lars Broer-
sen voltooiden het verdedi-
gende werk met respectieve-
lijk 2 en 1 inning moeiteloos. 
Aanvallend bekroonde Lex 
Leijenaar met 2 uit 4 en een 
RBI zijn (eenmalige?) terug-
keer bij het eerste team. 
De opening van de return 
werd een exacte kopie van 

een dag eerder. Jelwin Or-
man kreeg 4 wijd, stal 2 en 
kwam binnen op een hit van 
Daan Groenewoud. Na de 0-2 
door Shermayn Balentien in 
de 2e inning leek het Heem-
steeds feestje een slagbeurt 
later gecompleteerd te wor-
den toen de hele line-up aan 
slag kwam en 4 x de thuis-
plaat toucheerde: 0-6. Het 
tegenpuntje op het werpen 
van Hylke van Viersen, na 2 
hits en een mislukte pick off  
in de 5e Capelse slagbeurt, 
wekte geen verontrusting. 
Een inning later, bij 2 man op 
de honken en 2 uit, nam Di-
on Steyl het werpen van Hyl-
ke over. De 3e nul werd vlot 
gemaakt en ook in de vol-
gende Capelse slagbeurt liet 
Dion niemand tot de hon-
ken toe. RCH leek gebeiteld 
te zitten, vooral toen in de 
8e inning Jeldwin Orman de 
1-7 binnenliep. Maar er was 
ook een tweede helft, waar-
in de honken direct volliepen, 
maar met 2 x 3 slag leek Di-
on zich uit de problemen te 
werken. En zelfs toen de 2 
daaropvolgende honkslagen 
tot de 3-7 tussenstand leidde 
leek er weinig aan de hand. 

Met volle honken en 2 uit 
leek een vangbal de inning te 
besluiten, maar de vang mis-
lukte, de bal raakte ook nog 
eens uit de koers en in de 
totale ontreddering liepen 3 
man binnen. Bij een volgen-
de honkslag werd het 7-7, 
waarna  beide defensies tot 
aan de 12e inning de thuis-
plaat schoon hielden. Toen 
Lars Werkman daarin de 7-8 
voor RCH scoorde leek alles 
goed te komen, maar met 2 
uit en het 1e en 3e honk be-
zet dompelden 2 honkslagen 
de Racing in rouw: 9-8.
Komend weekend volgt de 
dubbel tegen Pirates-2, za-
terdag in Amsterdam, zon-
dag in Heemstede.

Open dag RCH

Knutselen
Heemstede – Op woensdag 
31 mei kun je weer knutse-
len bij WIJ Heemstede van 

13.30 tot 15.00 uur in de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kosten per keer 
zijn: 5,- euro. Meld je aan via 
wijheemstede.nl of: 5483828.
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Avondexcursie
Zondag 28 mei met de 
boswachter op stap op 
Leyduin Vogelenzang. 20u 
verzamelen op parkeer-
plaats Leyduin. Duur: tot 
21.30u. Deelname: 7/3 eu-
ro. Korting voor Landschap 
NH-beschermers. Aanmel-
den: www.gaatumee.nl.

Auteursbezoek
Zaterdag 27 mei komt 
oud-hoofdcommissaris 
Joop van Riesen zijn thril-
ler Staatsgeheim signe-
ren bij boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138. 14-16u.

Vrijdag 31 mei Interview 
Ad van Liempt met Jolan-
de Withuis (boek Juliana), 
Theater De Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede. 10,- 
euro. Reserveren: info@ 
boekhandelblokker.nl of 
023-5282472,
www.boekhandelblokker.nl 

Feestweek
Vrijdag 9, zaterdag 10 
en zondag 11 juni Aller-
lei activiteiten voor jong en 
oud in Bennebroek. The-
ma: Reünie.

Film
Dinsdag 20 juni (20u), 
donderdag 29 juni (19u) 
Documentaire Down to 
Earth met aansluitend 
workshop  te gaan. En-
tree film: 8,-, film & work-
shop: 12,-. Reserveren: 
www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828.

Jeugd

Zondag 28 mei Plexat WIJ 
Heemstede houdt Peuter 
& Kleuterpret, thema: Het 
Muizenhuis. 11-12.30u.
Entree: 6,- euro. Aanmel-
den: www.wijheemstede.nl 
of 5483828. 

Woensdag 31 mei Open 
Dag bij voetbalvereniging 
RCH, Sportparklaan Heem-
stede. 14.30-16u. Aanmel-
den niet nodig.
Info: www.rch-voetbal.nl.

Zaterdag 24 juni Midzo-
merfeest op kinderboerde-
rij ‘t Molentje, t.o. wandel-
bos Groenendaal, Heem-
stede. 16-20u.
Kaarten: 1,50 en 2,50 (resp 
volwassenen en kinderen). 
Te koop op de kinderboer-
derij.

Mantelzorgers
Woensdag 7 juni Musical 
voor mantelzorgers, ook 
voor contacten en infor-
matie. Soep en broodje en 
toegang gratis. V.a. 15.30u. 
Ontmoetingscentrum De 
Schakel, Pijnboomstraat 
17 in Haarlem-Noord. Aan-
melden: info@stemvan-
demantelzorger.nl of 06-
13073761. www.stemvan-
demantelzorger.nl 

Markten

Foto Kenneth Stamp.

Zondag 28 mei Markt, 
veiling, muziek etc rond 
Historisch Museum Haar-
lemmermeer, 14-17u. Op-
brengst voor nieuwbouw 
Haarlemmermeermuse-
um De Cruquius. Loc: Bos-
weg 17, Hoofdddorp, naast 
Claus. Info: www.haarlem-
mermeermuseum.nl

Muziek
Zaterdag 27 mei ‘Alder-
liefste & friends’ akoes-
tische setting in café 1e 
Aanleg, Raadhuisstraat 
103 Heemstede. 21u., 10,- 
euro entree.
Info: www.1steaanleg.nl.

Zaterdag 10 juni Bach 
in de Binnenstad, Haar-
lems Bach Ensemble, 17u. 
Doopsgezinde Kerk, Fran-
kestraat 24, Haarlem. Toe-
gang vrij, Vrijwillige bijdra-
ge.

Open klooster
Zaterdag 10 en zondag 
11 juni Opening kloos-
ter Alverna Aerdenhout. 
10-12u. Met oa. lezing en 
rondleiding. Aanmelden: 
023-5211212 of recep-

AgendA tie@alverna.net Locatie: 
Boekenroodeweg 9 z301, 
Aerdenhout, gps: Zonne-
bloemlaan 46, ingang er 
tegenover.

Sociëteit ouderen
Woensdag 7 juni 10u in-
loop Sociëteit voor oude-
ren, WIJ Heemstede, Lie-
ven de Keylaan, 023-
5288510 of katinkaver-
donk@wijheemstede.nl

Tentoonstellingen/
exposities
Donderdag 25 mei t/m 
maandag 5 juni Pinkster-
tentoonstelling Jan Mak-
kes in de Museumboer-
derij, Hofgeesterweg 22a, 
Velserbroek. Open: 11-18u. 

T/m 28 mei Werk van 
kunstenaarsechtpaar Mo-
nique Dukker en Richard 
Kuiper, in de Waag Haar-
lem a/h Spaarne. Open: 
13-17u.
Info: www.kzod.nl en Face-
book.

T/m vrijdag 26 mei Kleur-
rijk werk van Jan Nijland, 
mens dier en landschap. 
De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Vrij toegang.

T/m eind mei 30 foto’s 
van Joke Bomert met on-
derwerp ’natuur’. Raadhuis 
Heemstede. Info:
www.jokebomert.nl.

T/m 23 juni Beeldgedich-
ten in historische Kloos-
tergangen Haarlems Stad-
huis, Grote Markt. O.a. 
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werk van Connie Vlasveld 
en Vera Bruggeman. Ope-
ning: vrij 19/5, 16u. met 
muziek. Info: www.kzod.nl.

T/m 5 juli Foto’s van alle-
daagse werkelijkheid (ge-
maakt met de telefoon) 
door Marjolein Lensink-
Neijzing bij Sanquin Bloed-
voorziening, Boerhaavel-
aan 32 Haarlem. Info:

www.marjoleinzaandam.nl.

Wijntour 
Donderdag 25 mei Fiets-
tocht langs 6 horecalo-
caties in Kennemerland, 
waaronder café 1e Aanleg 
(Raadhuisstr) en Groene 
Druif (Jan van Goyenstr). 
Deelname: 20,-. Met hap-
jes, glazen wijn en muziek. 
Info: www.1steaanleg.nl.

Heemstede – Alles is groen, groener, groenst… Bermen, 
tuinen, parken en natuurlijk in het bos: wat lonkt de nieu-
we natuur! Oude natuur is er ook, zoals de gevallen bo-
men die in hun staat nog wel dienst doen voor tal van 
kleine beestjes en nieuw leven zoals je kunt zien op de fo-
to. Wandelbos Groenendaal heeft als je er oog voor hebt 
altijd wat fraais in petto, elke wandeltocht weer. Maar een 
oog hoef je er niet voor te hebben; soms zijn we juist met 
onszelf bezig en zetten onze gedachten op een rijtje. Ook 
dan is het bos een heilzame plek.

Foto: Marenka Groenhuijzen

Heilzaam groen
Lentefoto

Beker gewonnen!
Heemstede - HBC JO19-2 heeft de beker gewonnen. Het was zondag jl een bloedstol-
lende wedstrijd. In de reguliere speeltijd van 90 minuten werd niet gescoord, maar in de 
eerste verlenging van 15 minuten door tegenstande rkav Volendam wel. Toen werd in de 
tweede verlenging 3 minuten voor de eindtijd door HBC gescoord. Nu moesten er bij de 
stand van 1-1- penalty’s worden genomen. Superkeeper Casper van HBC JO19-2 hield 3 
penalty’s tegen en HBC JO19-2 heeft daarom de wedstrijd gewonnen met een stand van 
4-2. En dus haalden de Heemstedenaren de beker van de KNVB Zwaluwen Jeugdbeker 
competitie in huis! De wedstrijd werd gespeeld bij Legmeervogels in Uithoorn.
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

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

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

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

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

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

Gemeentehuis gesloten 
op 25 mei (Hemelvaartsdag)

Vrijdag 26 mei geopend

In deze uitgave:
- Uitspraak GS over Laan 
 van Alverna
- Raadsvergaderingen 
 30 mei en 1 juni

Voortgang herinrichting Herenweg
Aannemer KWS is gestart met het laatste deel van 
het project Herinrichting Herenweg. Er wordt nu 

Vrijdag 2 juni
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 2 juni van 10.00 tot 
12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te 
wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

gewerkt aan de oostkant van de Herenweg vanaf 
de Manpadslaan tot de grens met Bennebroek. 
Het verkeer kan nog steeds van Heemstede 
richting Bennebroek blijven rijden. Verkeer vanuit 
Bennebroek richting Heemstede wordt omgeleid 
via de Bennebroekerlaan, richting Glipper Dreef. 
De Prinsenlaan is ter hoogte van de Herenweg 
afgesloten voor autoverkeer om deze kruising ook 
opnieuw in te kunnen richten. Voor autoverkeer 
blijft de Prinsenlaan bereikbaar vanaf de Glipper 
Dreef. Deze situatie blijft tot in juli 2017. Fietsers en 
voetgangers kunnen in beide richtingen gebruik 
blijven maken van de Herenweg.

Workshop ‘Klaar voor het ouderschap’
gratis workshop ‘Klaar voor het ouderschap’. 
De workshop wordt gegeven op de Lieven de 
Keylaan 7 in Heemstede.

Na de geboorte van een kind verandert er veel in 
het leven van ouders: hoe bewaak je bijvoorbeeld 
de balans tussen je privéleven, zorg voor je baby 
en je baan? En wat voor invloed heeft een baby 
eigenlijk op je relatie? Zo zijn er mogelijk nog 
meer vragen waar je als aanstaande ouders 
over in gesprek wilt gaan. Aanmelden kan 
via www.cjgheemstede.nl.Op woensdag 14 juni van 19.30 tot 21.30 

uur organiseert JGZ Kennemerland in 
samenwerking met het Centrum voor Jeugd en 
Gezin Heemstede voor aanstaande ouders de 

Gesloten op Hemelvaartsdag en pinkstermaandag
Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 5 juni (tweede pinksterdag) 

zijn de gemeentelijke diensten gesloten.

Gaat u (binnenkort) op 
vakantie naar het buitenland? 
Vraag op tijd uw paspoort of identiteitskaart aan. 
Wilt u snel geholpen worden? Maak dan een afspraak. 
U kunt langskomen wanneer het u uitkomt en wordt direct 
geholpen op het afgesproken tijdstip. Snel en makkelijk dus! 
Ga naar www.heemstede.nl en klik op ‘Afspraak maken’.



Beslissing Gedeputeerde Staten:
Spoorwegovergang bij Laan van Alverna is openbaar
Bij besluit van 29 september 2016 heeft de 
gemeenteraad van Heemstede besloten de 
verzoeken tot het onttrekken aan de openbaarheid 
van de spoorwegovergang bij Laan van Alverna af 
te wijzen.

Verschillende partijen hebben tegen dit besluit 
administratief beroep ingesteld bij Gedeputeerde 
Staten. 

Op 17 mei 2017 hebben wij de beslissing van 
Gedeputeerde Staten ontvangen. Gedeputeerde 

Staten van Noord-Holland hebben besloten:
- De beslissing van de gemeenteraad van 

Heemstede te vernietigen en;
- Te bepalen dat de spoorwegovergang bij de 

Laan van Alverna aan het openbaar verkeer 
wordt onttrokken ex. Artikel 11, eerste lid van de 
Wegenwet.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
na verzending van de beslissing in beroep bij de 
rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Op grond van artikel 12 van de Wegenwet leggen 
wij de beslissing van Gedeputeerde Staten vanaf 
vrijdag 26 mei 2017 gedurende twee weken ter 
inzage in het raadhuis op het Raadhuisplein 1 in 
Heemstede. 
U kunt de beslissing ook op onze website bekijken 
onder ‘Bekendmakingen’. Daarnaast vindt u de 
beslissing via www.heemstede.nl > Actueel > 
Plannen en projecten > Spoorwegovergang Laan 
van Alverna. De beslissing van Gedeputeerde Staten 
staat onderaan. 

Hoorzitting commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 1 juni 2017 in het 
raadhuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur bezwaren tegen besluiten met 
  betrekking tot vervoersvoorziening op 
  grond van de Wet maatschappelijke 

  ondersteuning - niet openbaar - 
20.30 uur bezwaar tegen het deels weigeren 
  van een omgevingsvergunning ten 
  behoeve van ophogen van een 
  gemetselde erfafscheiding en plaatsen 
  van een poort aan de Spaarnzichtlaan 9B 
  - openbaar - 

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve agenda 
vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de datum van 
de hoorzitting, via www.heemstede.nl> Politiek 
en organisatie> Vergaderstukken & besluiten> 
Kalender. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer 023-5485607.

Vergaderingen gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt openbare 
vergaderingen op dinsdag 30 mei 2017 om 
19.30 uur en donderdag 1 juni om 20.00 uur 
in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Agenda 30 mei
- Vaststellen agenda raadsvergadering 30 mei 

2017
- Vaststellen Profielschets voor de te benoemen 

burgemeester van Heemstede 2017
- Vaststellen van de Verordening op de 

vertrouwenscommissie benoeming 
burgemeester Heemstede 2017

- Wat verder ter tafel komt

Agenda 1 juni
- Vaststellen agenda raadsvergadering 01 juni 2017
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Uitvoeringsprogramma visie winkelcentra 

Heemstede
- Vaststellen bestemmingsplan ‘Volmaackt’

Hamerpunten
- Ontwerp-jaarverslag 2016 Veiligheidsregio 

Kennemerland (VRK)
- Ontwerp-programmabegroting 2018 

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Overige punten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 20 april 2017
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de publiekshal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Verwijdering 
gemeentelijke 
boom
- 1 sierkers op het perceel Julianaplein 1, aan de 

zijde van de Heemsteedse Dreef

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot woensdag 
31 mei 2017 reageren via gemeente@heemstede.
nl of telefonisch via 023 - 548 57 44. Deze publicatie 
is een aankondiging van feitelijk handelen, waarop 
geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Beatrixplantsoen 74, het plaatsen van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 149521, ontvangen 10 mei 2017

- Bronsteeweg 15, verbreden dakopbouw, 
wabonummer 149698, ontvangen 10 mei 2017

- Lorentzlaan 29, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 150133, 
ontvangen 15 mei 2017

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

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunningen
- Esdoornlaan 3, het uitbreiden van de 2e 

verdieping van het woonhuis, wabonummer 
145111, ontvangen 26 april 2017

- Burgemeester van Lennepweg 16, het plaatsen 
van een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 142913, ontvangen 19 april 2017 

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Huizingalaan 65, het verhogen van de nok 

en het plaatsen van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 141107, 
verzonden 19 mei 2017

- Valkenburgerlaan 58, het uitbreiden van de 
eerste verdieping met dakterras, wabonummer 
128864, verzonden 19 mei 2017

- Strawinskylaan 32, het wijzigen van de voorgevel, 
wabonummer 142207, verzonden 19 mei 2017

- Melchior Treublaan 2, het kappen van een eik, 
wabonummer 134648, verzonden 22 mei 2017

- Glipper Dreef 205, restauratie van de tuinmuren, 
wabonummer 133769, verzonden 22 mei 2017

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



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 023-
5485797.

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

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan 
tot en met 4 weken na publicatie. Als dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd.

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

Bezwaar maken bij reguliere procedure
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door 
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de 
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het 
college van burgemeester en wethouders, postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en voorzien van 
naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en 
reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar schorst de werking 
van een vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend belang 
kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. U kunt dit 
richten aan: Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Een voorlopige voorziening indienen kan ook met DigiD 
via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van een besluit (zie verleende omgevingsvergunningen) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een 
voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop het 
besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 
Een beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien van naam 
en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen 
het beroep zich richt en de reden van beroep. U kunt met DigiD 
ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via www.loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift moet zo 
mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het geschil 
betrekking heeft worden overlegd.
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van een 
vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend belang kan 
voorlopige voorziening worden aangevraagd. Zie verder ‘Bezwaar 
maken bij reguliere procedure’.
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Marjolein Laarhoven 2e plaats 
districtskampioenschappen turnen
Heemstede - Drie junioren 
van de wedstrijdgroep moch-
ten HBC Gymnastics ver-
tegenwoordigen op de dis-
trictskampioenschappen in 
Amsterdam. De hoogst haal-

bare wedstrijd in hun niveau 
werd zaterdag 20 mei gestre-
den in een deelnemersveld 
van 35 turnsters. Eva, Mar-
jolein en Laura begonnen 
op de brug. Met het intur-

nen ging het goed, alleen tij-
dens de wedstrijd voor de ju-
ry raakte zowel Eva als Laura 
de lage ligger met het zwaai-
en aan de hoge ligger door 
niet voldoende in te hoeken. 

Voor Marjolein lukte de hoge 
zwaaien wel voortreffelijk en 
ze kreeg hier een 12.10 voor. 
Hierna werd de balk geturnd. 
Marjolein zette net niet ge-
noeg af voor haar opsprong, 

waardoor ze hem nog een 
keer moest doen. Verder 
maakte ze hem wel heel goed 
af. Laura viel van de balk na 
haar hoepeltje omdat haar 
hand weggleed en Eva ging 
na de radslag voortijdig van 
de balk. Op de vloer maakte 
Eva een mooie oefening, met 
een hele hoge salto na de 
flikflak. Laura wist even niet 
meer welke kant ze op moest 
gaan, maar ook zij behaal-
de alle elementen. Marjolein 
danste en turnde een prima 
oefening, met de 3de hoog-
ste score; 12,25. Eva sprong 
een half in half uit; wat een 
derde plaats voor sprong op-
leverde. Marjolein sprong 
een half in heel uit; iets la-
ger afgeduwd van de pega-
sus en daardoor een iets la-
gere score, maar toch de 4de 
plaats. Totaal over alle toe-
stellen kwam Laura op plaats 
28, Eva op plaats 15 en Mar-
jolein mocht op het podium 
voor een 2de plek! Een he-
le mooie prestatie van deze 
meiden!

Jubilarissen bij HBC Gymnastics
Heemstede - Alhoewel de 
nieuwe vereniging HBC gym-
nastics pas een jaar bestaat 
zijn er toch al jubilarissen. Ze 
werden op 12 mei in het zon-
netje gezet. Op 1 september 
1977 besloot Helen Grajer 
te gaan sporten op de dins-
dagmorgen. De eerste 30 
jaar deed zij dat bij Anneke 
en de laatste 10 jaar bij Jos. 
Alles bij elkaar dus 40 jaar 
sport. Zij kreeg een speld van 
de KNGU, een bos bloemen 
en een ballpoint met inscrip-
tie. De volgende was Wil-
bert Burgers. Hij sport al 25 
jaar. Ook voor hem een insig-
ne, bloemen en een ballpoint 
met inscriptie. Hierna kwa-
men de 10-jarige leden naar 
voren. Dit zijn Bianca Koe-
se, Hans Debets, Arno Sie-

swerda, Mirre van der Wal, 
Ditta van Mulligen, Carolien 
Laarhoven, Nel Copini, Nel-
lie Beurskens, Eveline Groe-
neveld, Els van zalen, Louisa 
Harries, Brenda Bosma, Roel 
Brakele en Yvonne de Vries.
Al is het niet een echt jubi-
leum, maar toch het vermel-
den waard dat 2 dames en 
één heer al 30 jaar sporten. 
Zij werden nu niet gehuldigd 
maar op de plaats waar zij 
die dertig jaar geleden bin-
nen kwamen. Helene de Lijs-
ter, Helma Helmink en Peter 
Grajer kregen hiervoor een 
speciaal ontworpen oorkon-
de, waarbij Helma de over-
tuiging uitsprak dat de sport-
leider een grote invloed heeft 
over het grote aantal jaren 
dat je sport.  

Kampioen geworden: JB1 van 
hockeyvereniging Alliance

Heemstede – JB1 van hockeyvereniging Alliance uit 
Heemstede bestaat uit 15 jongens die in het begin van het 
seizoen een moeilijke start hebben gehad. Veel verliezen 
en dan gaan de kopjes omlaag zeker als je verliest van je 
rivalen uit Aerdenhout en Bloemendaal.
Hoe mooi is het als je een groep van jongens rond de 15 
jaar zich zo ziet ontwikkelen tot een echt hecht team. Ieder-
een wordt beter als je elkaar steunt en hard werkt; daar zijn 
zij een goed voorbeeld van. Aan het einde van het seizoen 
staan ze dan met een grote glimlach als ongeslagen kam-
pioenen alsnog boven aan het lijstje. Hulde aan de man-
nen, dankzij de trainer/coach en sponsoren.
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