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“Minder risico op medicatiefouten”

STOMERIJ EN
WASSERIJ

In de bres voor uitwisselen
van patiëntengegevens

Heemstede en regio - Zorgbelang Noord-Holland is enorm
verbaasd over het feit dat duizenden patiënten in Zuid-Kennemerland geconfronteerd kunnen worden met medicatiefouten omdat ziekenhuisapotheken geen medicijngegevens met
huisartsen en apotheken uitwisselen. De stichting Omnicom
(huisartsenpraktijken en apothekers in deze regio) trad onlangs met deze melding in de
publiciteit.

Apotheken en huisartsen kunnen technisch gewoon digitaal
medicatiegegevens van patiënten met elkaar uit wisselen. Dit
zou echter al een tijd niet meer
gebeuren.
“Blijkbaar wordt over de ruggen
van patiënten al jaren een ruzie
uitgevochten met alle schadelijke effecten en risico’s die kunnen ontstaan”, aldus Zorgbelang
Noord-Holland. De patiëntenorganisatie vindt dit onacceptabel.

Zij wil nu onderzoeken of deze situatie zich ook in andere
regio’s in Noord-Holland voordoet.
Zorgbelang Noord-Holland betreurt het dat op deze manier
het Elektronisch Medicatie Dossier (EMD), dat speciaal ontwikkeld is om al het medicijngebruik van een patiënt in beeld te
hebben en te kunnen bewaken,
niet optimaal gebruikt wordt en
niet voorziet in een compleet
beeld van het medicijngebruik
van de patiënt.

Speelgoed met speelwaarde

Jantje is leuker
dan Bart
Jan van Goyenstraat 18
Heemstede

Zorgbelang Noord-Holland is
van mening dat deze zaak een
negatief effect heeft op het imago over het Elektronisch Medicatie Dossier bij de Noord-Hollandse inwoners. Elektronische
uitwisseling van medicatiegegevens kan patiënten juist grote
voordelen opleveren. Wanneer
verschillende artsen medicijnen voorschrijven, kunnen ongewenste combinaties van geneesmiddelen worden voorkomen en kan het risico op fouten
aanzienlijk worden verminderd.

“De belangen van de patiënten moeten toch zwaarder wegen dan het conflict tussen ziekenhuisapotheken enerzijds en
huisartsen en apotheken anderzijds”, zegt Zorgbelang.

“Wij vragen mensen in NoordHolland om met onze afdeling
Informatie en Klachtenopvang
gezondheidszorg (IKG) contact
op te nemen als u door deze
gang van zaken benadeeld bent
of schade heeft opgelopen.”

De organisatie hoopt dat beide
partijen dit probleem binnen enkele weken weten op te lossen,
zodat het EMD ook in deze regio
optimaal gebruikt wordt.

Afdeling Informatie en Klachtenopvang Gezondheidszorg 09002437070 (10 eurocent p.m)
ikg@zorgbelang-noordholland.
nl.
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Positief nieuws!
Heemstede - “Na al het negatieve nieuws over het Vogelpark nu eindelijk eens een positieve noot”, schrijven Pepe
Blomsma en Marian Blomsma-Vennix. En het is zeker gelukkig nieuws: de eerste geboorte in het nieuwe Vogelpark
en nog wel in de zeer toepasselijke Ooievaarlaan! Het is een
meisje (de tweede dochter van Pepe en Marian)en ze kreeg
de mooie naam ‘Kyana’.
De Heemsteder wenst de ouders natuurlijk heel veel geluk
met Kyana!

Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

Juni-cadeautje!
Heemstede - “Opeens was
hij daar in eigen tuin”, vertelt
Corrien Visser. Ze maakt deze
mooie foto van de gevlekte rietorchis of juni-orchis. “Het is een
Europese beschermde orchidee
van het geslacht Dactylorhiza
en een zeldzame variëteit van
de rietorchis, die dikwijls samen
met de klassieke vorm voorkomt
in vochtige graslanden”, aldus
Corrien.

depot
SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS

SKG
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Slingelandtlaan eerste
met eigen website
Heemstede – Muziek maken
is de lust van zijn leven, vooral
Tiroler muziek. Hele show brengt
hij voor het voetlicht. Websites maken is nog zo`n activiteit waarmee hij graag bezig is.
Haymo Hauff, bewoner van de
Slingerlandtlaan, hij voelt zich
er gelukkig mee. Hij bouwde
onlangs een website voor het
Voorwegkoor, waar zijn vrouw
Julea graag zingt. Makkelijk
voor veel leden van het koor, zo
bleek al gauw.
Nog een schouderklopje van
de buurman en hij maakte nog
een website, nu voor de straat.
Hiermee is deze laan de eerste
straat van de gemeente Heemstede met een eigen website.
Met de gemeente Heemstede
wordt gesproken over een nauwe samenwerking met de website van de gemeente, zoals het
‘stallen’ van de website van de
Van Slingelandtlaan bij de ge-

meente. De hele straat werd enthousiast. Buurman Hans van
Rooij maakte de hele geschiedenis van de straat, gaf uitleg
over de naam, kwam met oude
foto`s aan van vroegere straat-

feesten en barbecue`s, de sloop
van de kerk op de hoek. Anderen kwamen met suggesties
waardoor de site flink groeide.
Er kwam een straatkrant met het
nieuws van de dag. Over kennis

Verschijnt woensdag

en vaardigheden van de bewoners. Een minimarktplaats van
overbodige spullen waar een
ander misschien nog veel mee
kan doen.
Emilie Westermann houdt een
ministraatpot bij voor kleine attenties als iemand opgenomen
is in het ziekenhuis of zoals
onlangs bij een brutale roofoverval in de laan.
Van de dertig families hebben
er drie geen computer, maar zij
worden door kinderen of buren
toch op de hoogte gehouden.
Met een wachtwoord kunnen
de bewoners ook in een afgeschermd gedeelte van de website komen, waar informatie te
vinden is die alleen bestemd is
voor de deelnemers. De mogelijkheden zijn enorm groot , zo
ontdekt Haymo iedere dag weer.
Nu houden de kinderen zich
nog rustig, maar Haymo rekent
op veel werk na de vakantie als
die kinderen met vette ideeën
komen.
Neem zelf eens een kijkje in de
Slingelandtlaan,
www.underholdningsnettet.dk/haymo en
de laan gaat voor u leven!
Ton van den Brink

Dier van de week:

Film & Lunch
bij Casca (55+)
Heemstede - Donderdag
25 juni wordt bij Casca een
romantische dramafilm gedraaid. (Bel voor meer informatie over de inhoud van de
film.) Na de film kunt u in de
foyer van de Luifel van een
heerlijke lunch genieten.
Het hele film & lunchprogramma is van 10.30- ±
13.45 uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Kosten inclusief lunch: 9,00
euro. Senioren van 65+ betalen 8,00 euro.
In verband met de lunch
graag vooraf reserveren
uiterlijk maandag 22 juni, dit
kan telefonisch: (023) 548 38
28 op werkdagen van 9-12
uur.

Kom kennis maken met hem in
het asiel in Zandvoort, open van
maandag tot en met zaterdag
tussen 11.00 en 16.00 uur. Keesomstraat 5 zandvoort. Tel. 0235713888 of kijk op www.dierentehuiskennemerland.nl
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Justin

Regio - Rennen spelen en gek
doen, zijn de hobby’s van Justin.
Een jonge jackrussel reu van
anderhalf jaar. Met de meeste
honden wil Justin graag rennen
en spelen. Al is dat dan wel echt
op de Justin manier. Veel praatjes en lekker stoer doen. Niet
iedere hond is daarvan gediend,
dus dan wordt het ruzie.
Met teefjes gaat het eigenlijk
altijd goed. Verder heeft hij zo
ongelofelijk veel energie, daar
is bijna niet tegen op de lopen.
We zoeken dus een zeer sportieve baas. Verder is Justin gewend
geweest om zijn eigen gang
te gaan, dus hij kan nog wel
wat opvoeding gebruiken. Een
cursus is daarom geen overbodige luxe! En zeker een aanrader. De hond is dan echt
lekker bezig en moet nadenken en de baas leert er ook een
hoop van. Justin heeft het niet
zo op alleen zijn. Hij gaat liever
mee met de baas op pad om allerlei nieuwe dingen te ontdekken. Wie is er net zo avontuurlijk
als Justin??

van 1930

uitgave van:
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Grandioze afsluiting
jubileumjaar
Heemstede - Afgelopen weekend heeft de scoutingvereniging
St. Paschalis Baylon te Heemstede haar jubileumjaar afgerond met een heel gezellig familieweekend.
Het thema van het weekend was
‘Toen, nu en dan’ (A Scouting
Carol).
Zaterdagmorgen werden alle
deelnemers verwelkomd op het
Naaldenveld, het scoutingterrein
in Aerdenhout. Onder meer werden in het bos allerlei oefeningen en spelen uitgevoerd. Het
moet voor de vele andere aanwezigen in het bos een vreemd
gezicht zijn geweest om mensen eieren te zien bakken in een
stuk brood of havermout zien te
bereiden. Na een hele dag in het
bos had iedereen best wel trek
en werd volop genoten van een

heerlijk maal klaargemaakt door
de familie de Koning van de
Spar in Heemstede.
Tijdens het eten zag je echter
al een aantal scouts een beetje
zenuwachtig worden, want toen
de laatste borden waren opgeruimd en de bbq-wagen was
weggereden werd het podium
in orde gebracht voor een heuse
bonte avond. Dat was echt een
klapper: van zelfbedachte toneelstukjes van welpen, liedjes
van alle speltakken en leidingteams.
Ook zondag beleefden de scouts
een geslaagde dag.
Tevreden en met een heel goed
gevoel voor de toekomst sloot
de oude hopman de zondag en
kreeg iedereen een mooie veldfles als herinnering aan een geslaagd weekend.

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres. De redactie behoudt het
recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl
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Dit is het nieuwe bestuur van
Zonnebloem Bennebroek
Ondersteunende leden
Met een bijdrage vanaf 15 euro per jaar kan men als ondersteunend lid zorgen dat de Zonnebloem vrijwilligers het werk
voor zieken en gehandicapten
kunnen blijven doen. Omdat de
afdeling Bennebroek veel gasten heeft, zestig gasten die regelmatig bezoek krijgen van een
vrijwilliger, maar er momenteel
maar 19 vrijwilligers zijn, heeft
het nieuwe bestuur alle bekend
zijnde ondersteunende leden
uitgenodigd voor een avond bijpraten.
Dinsdagavond gaf districtshoofd
van de Zonnebloem Noord –
Holland, Ton de Klein, een avond
uitleg over het bezoekwerk en
de activiteiten van de afdeling
Bennebroek.

vertelde de Klein. Via bezoek,
uitstapjes en vakanties probeert
de Zonnebloem eenzaamheid en
sociaal isolement te voorkomen.
De Zonnebloem, die vooral be-

Zumba fitness is razend populair
en nu ook in Heemstede!
ziek houdt. In dezelfde les volgt
ieder op zijn eigen niveau een
complete workout. Bijkomend
voordeel is dat Zumba goed
kan helpen bij het bereiken van
gewichtsverlies. Tijdens een
training Zumba verbrand je tot
1000 calorieën per uur. De resultaten komen uit Amerika
en zijn fantastisch! Al na een
paar weken voel je verbetering
aan je taille en dijbenen. Maar
Zumba is vooral leuk, makkelijk en effectief. Iedere les geeft
een feestgevoel.
“We zijn blij met het enthousiasme waarmee Zumba ontvangen is in de club. Het is een
heerlijke workout waarvan je
een fit en voldaan gevoel krijgt.

We zullen snel de Zumba lessen vaker geven”, aldus medeeigenaar Wouter Brans.
De nieuwste Zumba lessen zijn
te volgen bij FM HealthClub
op de Kerklaan. U mag bellen
voor een gratis proefles: 023
5478171.

Muzikale uitvoering in de Luifel

Casca Koor treedt op

Foto: Geek Zweksloot

Wilt u verder informatie over de
Zonnebloem Bennebroek, dan
kunt u gerust bellen met de heer
Ferwerda, 023 5848384.
Ton van den Brink

Het bezoekwerk bestaat voornamelijk uit het regelmatig bezoeken van mensen met een fysieke beperking.
“We bezoeken vooral diegenen
die door slechte gezondheid en
mobiliteitsproblemen aan huis
gebonden zijn en veelal behoefte hebben aan sociaal contact”,

Bij FM HealthClub

Heemstede: Zumba is het hipste, snelst groeiende fitnessprogramma wereldwijd! ‘Zumba’ betekent letterlijk ‘snel bewegen en plezier hebben’ en
dat geeft precies aan waar deze training voor staat! De opzwepende muziek en de leuke bewegingen zorgen ervoor
dat je niet eens door hebt dat
je bezig bent met een geweldige training!
Zumba Fitness is een combinatie van fitness- en dansbewegingen op wereld- en latinmuziek, zoals Salsa, Merengue,
Flamenco en Hip Hop. Zumba
kent geen moeilijke choreografie en is dus geschikt voor iedereen die van swingende mu-

Jaarlijks gaan de 39.500 Zonnebloemvrijwilligers bij bijna 60.000
zieken en gehandicapten op
bezoek voor een goed gesprek
en gezelschap. Soms leiden de
huisbezoeken ook tot onder-

nemende initiatieven. Zoals samen naar de film, een theatervoorstelling, het museum of een
concert bijvoorbeeld. Of gewoon
een eindje wandelen, een middagje winkelen, een potje schaken.

Heemstede - Het Casca Koor
onder leiding van dirigent/arrangeur Peter Cammermans heeft
het hele jaar geoefend, heerlijk gezongen en al een uitgebreid repertoire opgebouwd. Nu
als jaarafsluiting geeft het Casca
koor een uitvoering. Deze vindt
plaats bij Casca in de Luifel. Gewoon een avondje lekker zin-

gen, waarvan u mag meegenieten. Het swingende en enthousiaste koor heeft een repertoire
van Pop tot Gospel en van Soul
tot Jazz met verrassende arrangementen. Het koor zingt voor
en met u op donderdag 25 juni
bij Casca in de Luifel, Herenweg
96, Heemstede, aanvang: 20.00
uur, entree: 3,00 euro.

Vers van de pers:
Nieuw programmaboekje Casca

Heemstede - Het seizoen
2008/2009 loopt ten einde. In de
zomervakantie zijn bij Casca een
aantal activiteiten die gewoon
doorgaan, zoals de fietsclubs
voor senioren en er is een speciaal zomerprogramma met excursies en films. Verder is Casca volop bezig met het volgende seizoen. In het weekend van
6/7 juni zijn in heel Heemstede
huis-aan-huis de nieuwe programmaboekjes bezorgd. Aanmelden voor cursussen en activiteiten kan vanaf maandag 8 juni om 9.00 uur. Casca is de gehele zomervakantie geopend op
werkdagen van 9 tot 12 uur.
In het programmaboekje staat
informatie voor alle leeftijden
over alle sociaal-culturele activiteiten en kinderopvang. Alles
wat er te doen is bij Casca aan
cursussen, clubs, ontmoetingsmogelijkheden, workshops, kinderopvang staan hierin overzichtelijk beschreven. Er zijn cursussen op het gebied van automatisering, vreemde talen, inzicht &
bewustwording, communicatie,
kunstgeschiedenis en culinaire,
literaire, sportieve of creatieve
cursussen. Maar er zijn ook activiteiten voor kinderen, tieners
en jongeren en kinderopvang
en een speciaal programma
voor senioren vanaf 55+. Er zijn
een heel aantal nieuwe cursussen voor verschillende doelgroepen, zoals een Franse leeskring,
Je leven schrijven, de Kracht van
het nu voor volwassenen; Rouwverwerking voor kinderen en ook

Foto: Geek Zwetsloot

Bennebroek - Als je meer dan
twaalf jaar in een bestuur zit,
wordt het tijd om af te treden.
Bij de Nationale Zonnebloem
is dit inmiddels standaard, vandaar dat het loyale bestuur van
de Zonnebloem Bennebroek nu
vernieuwd is. Districtbestuurder
van Zonnebloem Noord-Holland is er samen met het regiobestuur van Zuid - Kennemerland in geslaagd om binnen een
half jaar een enthousiast nieuwe
bestuur te vinden dat zich vorige week dinsdag presenteerde in het Bennebroekse Jagershuis. De nieuwe voorzitter Niek
Ferwerda stelde in zijn eerste
vergadering met de 19 vrijwilligers Meta Lagerweij voor als
secretaris, Bert Lemmers gaat
de activiteiten begeleiden en
Coby Mertens gaat het bezoekwerk coördineren. Diane Martens, regiovoorzitter, zal voorlopig als de nieuwe penningmeester het bestuur terzijde staan.
Enkele oud bestuursleden die
nog als vrijwilliger bezoekwerk
doen, kunnen nog een flinke
steun zijn voor de nieuwe bestuursleden.

kend is van het vakantieschip, is
onder het motto ‘De Zonnebloem
kleurt je wereld’ een grootschalige publiekscampagne gestart
om het regelmatige huisbezoek
in de schijnwerpers te zetten.

voor volwassenen; Poppenkastclub voor kinderen, Casca Kinderkoor en Sociale Vaardigheden voor kinderen en tieners.
Maar ook In gesprek met uw arts
en Maak u sterk voor senioren.
De cursussen starten weer vanaf
begin september.
Voor informatie en aanmeldingen kunt u bellen van maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur.
Degenen die het boekje niet
ontvangen hebben kunnen hiervoor terecht bij de receptie van
Casca, de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede, tel (023) 548 38
28. En na woensdag 10 juni liggen ze ook bij de Casca-locaties
het Honk en de Princehof, de
bibliotheek en het Raadhuis van
Heemstede. Informeren en aanmelden kan ook via:
www.casca.nl
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ERA makelaar Van den Putten:

“Open Huizen kijken op
zaterdag 20 juni”
Heemstede - “We zijn al bezig een route samen te stellen aan
de hand van de woonwensen van ons allemaal”, zegt een huizenzoekster. “De kinderen hebben andere wensen en behoeften dan wij, dus dat telt ook zeker mee.” Er wordt weer gewikt
en gewogen, want er is maar 4 uur waarin het moet gebeuren.
Op zaterdag 20 juni organiseren de ERA-makelaars weer een
landelijke Open Huizen Route. Tussen 11.00 en 15.00 uur kunnen consumenten bij een kleine drieduizend huizen in het hele land terecht zonder afspraak, maar denk erom er zijn enkele
uitzonderingen die een andere tijd meedoen, bijvoorbeeld van
11.00 tot 13.00 uur of van 13.00 tot 15.00 uur. Check dit voor
de zekerheid wel even bij de verkopende makelaar om teleurstellingen te voorkomen.
“Je moet het toch eerst eigenlijk
even zien voordat je beslist dat
je er wilt bezichtigen”, lacht een
huizenzoeker. “Klinkt een beetje dubbelop, maar wij zijn al lang
op zoek en hebben wat ervaring
opgebouwd. Sommige huizen
lijken prachtig op Internet, maar
zijn zo anders “in het echt”. Wij
zijn echte Open Huizen Routebezoekers. In vijf minuten hebben wij het wel gezien. Wij willen graag vrij zijn en niet een
half uur door zo’n huis moeten
lopen met een makelaar, terwijl
het huis ons eigenlijk toch niet
aanspreekt. Uitgebreid bezichtigen doen we wel als we verder
willen met een huis.”
Dat is een slimme strategie, beaamt ERA-makelaar van den
Putten van de Bronsteeweg 45
te Heemstede “Vrijwel niemand
weet precies wat hij wil van tevoren. Dus is het verstandig en
handig om zoveel mogelijk hui-

zen te bekijken. Al doende kom
je erachter wat je leuk vindt, wat
nuttig en nodig is en wat in de
praktijk toch niet zo handig is.
Ga zoveel mogelijk kijken tijdens
de Open Huizen Route om ideeën op te doen. We maken het
zo makkelijk mogelijk: via ERA
Earth kun je van tevoren precies zien waar de huizen liggen.
Dus geen tegenvallers, omdat
het huis tegenover een blinde
muur ligt of op een druk kruispunt blijkt uit te kijken. Dat kun
je van tevoren al checken. En
met de ERA Navigator kun je je
selectie op je TomTom downloaden. Dan verlies je ook geen tijd
met zoeken naar huizen!
ERA-makelaars organiseren al
sinds 2000 een landelijke Open
Huizen Route. Jaarlijks komen er
zo’n 20.000 mensen kijken naar
de ruim 7000 huizen die aan deze actie meedoen. Traditioneel
worden er zo’n 1000 huizen ver-

kocht op de dag zelf of net voor
de Open Huizen Route. Lopende
onderhandelingen worden vaak
op het nippertje toch afgerond,
om het risico te vermijden dat
er ineens toch weer een nieuwe bieder tijdens de Open Huizen Route opduikt.
De huizen die meedoen aan
ERA’s Open Huizen Route zijn
uitgebreid te bekijken op de recent geheel vernieuwde website www.era.nl of op onze eigen website www.vandenputten.
com. Uiteraard kunt U ook contact met ons kantoor opnemen
voor vragen over de deelnemende panden want ons kantoor is
die dag ook weer geopend van
11.00 tot 15.00 uur. Tevens is die
dag onze erkende hypotheek
adviseur Hans Nelissen aanwezig, want hoewel het tegenwoordig een stuk lastiger is om een
financiering te krijgen, kan een
onafhankelijk erkend hypotheek
adviseur u misschien toch nog
op de goede weg helpen. Dus
heeft u vragen, schroom niet
om te bellen met 023- 5285412.
Mailen mag natuurlijk ook vandenputten@era.nl
Alle ERA-makelaars in Nederland zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Een ERA- makelaar kan u uiteraard ook uitstekend begeleiden bij de aankoop
van een huis, want in de stagnerende huizenmarkt loont het zeker de moeite om Uw eigen aankoopmakelaar mee te nemen om
de juiste weg in te slaan.

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.
Veertig
Ze zeggen
dat de jaren
langzamerhand
tellen gaan...
Ach...
laat ze toch
in die waan:
durven leven
is wat telt
in het bestaan

MIX-It Disco

Heemstede - Kom je ook lekker swingen bij de Mix-it Disco? Mix-it is dé dance-avond
bij Casca in de Princehof, Glipperweg 57 in Heemstede.
Niet alleen de muziek wordt
goed gemixed, ook het publiek
van deze avond is een mix tussen mensen mét en mensen
zonder verstandelijke beperking. Kom jij op zaterdag 20
juni ook lekker dansen of wat
drinken en praten met vrienden en vriendinnen? Iedereen
is van harte welkom van 19.30
tot 22.00 uur. De entree, inclusief twee frisdrankjes is 5,- euro. Er is ook een strippenkaart
bij de entree verkrijgbaar: een
kaart met 9 strippen kost dan
40,00 euro en een kaart met 5
strippen kost 22,50 euro.
Meer informatie? Bel Casca:
023 - 548 38 28 of e-mail
plexat@casca.nl of via de
website: www.casca.nl.

Bart Jonker

Bijzondere prijs
voor Landgoed Hageveld
Heemstede - Op vrijdag 12 juni
heeft het bestuur van Welstandzorg Noord-Holland (WZNH)
voor de vijfde keer de Arie Keppler prijs uitgereikt. De prijs
werd uitgereikt aan de initiatiefnemers van een voorbeeldige
prestatie op het terrein van architectuur, stedenbouw, monumentenzorg of ruimtelijke orde-

ning. In de categorie ‘plan voor
cultuurhistorisch erfgoed’ kwam
Landgoed Hageveld, ingediend
door de gemeente Heemstede,
als winnaar uit de bus.
De prijs werd in ontvangst genomen door W.H.M. Meuwese,
directievoorzitter Synchroon en
wethouder P. H. Van de Stadt.

Verloren hoek Nicolaas Beetsschool wordt groententuin
Heemstede - Waar wat verdwaalde coniferen en onduidelijke struiken stonden te niksen, groeien nu de augurken de
grond uit vlak naast de eerste radijsjes en wordt de eerste rabarber al geoogst. Een verloren hoek bij de Nicolaas
Beetsschool aan de Sportparklaan is in het vroege voorjaar door ouders van groep drie grondig aangepakt. Freeke Cornet en Nicole de Rooy hebben het initiatief genomen.
Zij kregen al gauw de medewerking van directeur Marijke
Nederkoorn en hulp van die aardige buurman Tuincentrum
Peter Nijssen. Hij zorgde voor aarde, een appelboom, bramen, frambozen Loodgieter Lahnemann sloot de regenton
aan de familie Draijer leverde de houten bakken die nu de
namen van de sponsoren dragen. Meneer de Mes, conciërge van de school, heeft heel veel geholpen; hij vindt nu nog
wel eens wat onkruid dat hij direct weghaalt. De kinderen
moeten nu ieder week de groei in de gaten houden, want de
sla schiet al snel door, worteltjes vragen veel water en zelfs
winterkost als rode kool, boerenkool en de spruitjes vragen
aandacht. Maïs kweken schijnt moeilijk te zijn, de kinderen hebben met kwastjes bestoven en nu kijken ze steeds
of er al meer gebeurt. Best spannend hoor! Net als de zonnepitten. Elk kind heeft er eentje gezaaid op het zuiden, nu
maar afwachten wie de hoogste zonnebloem oogst. Freeke en Nicole zorgen ervoor dat de eerste jaren de groentetuin blijft groeien en bloeien, want de groei stopt niet met
het schooljaar. Er komen steeds nieuwe kinderen, die mogen weer zorgen voor nieuwe augurken en bessen.
Ton van den Brink
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Maatschappelijke stages
bij de Zonnebloem
Heemstede – Kunnen leerlingen van Hageveld en de Haemstede-Barger met verderop
Sancta en het Coornhert op
een zinvolle manier stageplekken krijgen bij de Zonnebloem
in de regio Zuid-Kennmerland?
Alle leerlingen in het voortgezet
onderwijs moeten vanaf 2011
verplicht een Maatschappelijke
Stage gaan doen. Voor het vrijwilligerswerk binnen de Zonnebloem een kans om meer bekendheid te krijgen, nieuwe vrijwilligers te werven en ook nieuwe klussen te ontwikkelen. Veel
vrijwilligers wisten niet goed wat
je stagiaires kan aanbieden, reden voor José van Duin van
het Steunpunt Vrijwilligerswerk
Heemstede, samen met Primo
nh, een adviesorganisatie voor
sociaal beleid, een workshop
Maatschappelijke Stage te organiseren. Een schot in de roos,
want hoe kritisch de Zonnebloemers uit Heemstede, Bennebroek, Vogelenzang en Bloemendaal in het begin van de
avond waren, hoe enthousiast

ze na de eerste inleiding aan de
slag gingen om allerlei plekken
te vinden op diverse terreinen
als bestuurswerk, bezoekwerk
en activiteiten. Zo kunnen bestuurders nog best ondersteuning gebruiken bij het gebruik
van de computer, het opzetten van een website. Bij het bezoekwerk, waar vrijwilligers eenzame en of gehandicapten bezoeken, ligt de privacy gevoelig,
maar ook hier kan technische
ondersteuning bij het gebruik
van computer, mobiel, magnetron ingezet worden. Van oude
foto`s een digitaal fotoboek maken? Moet je dat gezicht eens
zien als dat lukt!
Bij de organisatie van activiteiten kunnen stagiaires met talenten op gebied van toneel en muziek hele mooie producties tot
stand brengen.
Ineens waren er talloze suggesties, maar ook beren op de weg
zoals de privacy, de planning en
de voorlichting, maar ook knuffelberen in de zin van voordelen
voor de Zonnebloem. Het ken-

nismaken met vrijwilligerswerk
is een goede zaak en het praten
erover thuis kan zelfs wervend
werken. Het maakt het werk
van de Zonnebloem nog beken-

der. Van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede was dit
een prachtig initiatief om met de
Zonnebloem zich te verdiepen in
de maatschappelijke stages die

pas straks verplicht zijn, maar
nu al op diverse plekken is gestart. Stagiaires dus welkom bij
de Zonnebloem!
Ton van den Brink

Heemstede - De heer J.W.P.
Schnerr, inwoner van Heemstede heeft op woensdag 10 juni
2009 in Woerden een koninklijke onderscheiding ontvangen.
De onderscheiding is uitgereikt door de burgemeester van
Woerden tijdens een symposium
ter gelegenheid van het afscheid
van de heer Schnerr als voorzitter van de Raad van Bestuur van
het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
in Woerden.
De heer Schnerr (62) is sinds
2000 werkzaam als algemeen
directeur/voorzitter van de Raad
van Bestuur van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden.
In deze functie heeft hij aan
de wieg gestaan van een groot
aantal vernieuwingen. Zo heeft
hij bijgedragen aan de versterking van de rol van het ziekenhuis in de regio. Dit leidde onder meer tot de bouw van een
Zorgpassage in 2007, waardoor
bezoekers niet alleen toegang
hebben tot het ziekenhuis, maar

ook tot een breed aanbod van
voorzieningen op het gebied van
zorg, gezondheid en welzijn.
Naast en in het verlengde van
zijn werk heeft de heer Schnerr
veel activiteiten ontplooid in de
gezondheidszorg en de hulpverlening. Hij was onder meer
13 jaar (bestuurlijk) actief voor
de Algemene Haagse Stichting
voor Verpleging in Tehuizen. En
hij initieerde tussen 1990 en
1994 een samenwerkings- en
uitwisselingsprogramma tussen
Tsjechische en Nederlandse ziekenhuizen. Sinds 2008 is hij bestuurslid van de Steunstichting
De Vereniging Tegen Kwakzalverij.
Zuid-Kennemerland
In deze regio was hij voorziter van de Stichting Historisch
Museum Zuid-Kennemerland
en bestuurslid van de Stichting
Schouwburg en Concertzaal
Haarlem. Hij is initiator van de
Literaire Salon, een themamid-

Dirigent neemt na 57 jaar
afscheid van zijn koor
Bennebroek - Maandag 29 juni is er een receptie in gebouw
Het Trefpunt aan het Akonietenplein. Leden en oud-leden van
het Oratoriumkoor Bennebroek
kunnen op die avond, met een
muzikaal tintje, afscheid nemen
van de man die jarenlang veel
betekend heeft voor de klassieke muziek in Bennebroek:
Richard Heidema.
De heer Heidema richtte in 1952

het koor op. Eerst functioneerde het als kerkkoor en later als
oratoriumkoor. Helaas heeft hij
afgelopen winter wegens een
plotselinge, ernstige operatie waarvan hij moeizaam herstelt, zijn dirigentschap moeten
neerleggen. Tijdens het laatste
concert van het koor op 22 april
j.l., waar hij samen met vrouw en
kinderen gelukkig wel als toehoorder aanwezig was, gaf hij

Foto: Sasja Prins

J.W.P. Schnerr Ridder in de Orde Oranje Nassau
dag in het Kennemer Gasthuis
rond een schrijver of dichter,
die sinds 1996 jaarlijks plaatsvindt. Verder is hij voorzitter van
het bibliofiel en grafisch genootschap HBB Haarlem.
De heer Schnerr heeft een betekenisvolle en belangrijke bijdrage geleverd aan een groot
aantal vernieuwingen in het ziekenhuis en de gezondheidszorg in Woerden en omgeving.
Daarnaast is hij sinds 1975 actief op het gebied van gezondheidszorg/hulpverlening en cultuur. Hij kan worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen’ en ‘iemand die werkzaamheden heeft
verricht die voor de samenleving
een bijzondere waarde hebben’.
Op grond van zijn verdiensten
heeft het Hare Majesteit de Koningin behaagd de heer Schnerr
te benoemen tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau.
het dirigeerstokje over aan dirigent Frank Hameleers.
Het is een unicum in Nederland
dat één dirigent hetzelfde koor
57 jaar lang heeft kunnen en
mogen dirigeren. Hij heeft zich
sterk beijverd voor het uitvoeren
van onbekende koorwerken, zoals het oratorium Sancta Ludmilla van Dvorak. (1973, eerste uitvoering in Nederland). Hij werkte
met solisten als David Hollestelle, Annette de la Bije, Herman
Schey, Miranda van Kralingen en
Sytze Buwalda. De receptie begint om 20.00 uur.

Wie meldt zich aan?

Vrijwilligers gevraagd
voor Buitenboel
Heemstede - Casca organiseert elk jaar de Buitenboel,
een actieweek voor kinderen
van 6 t/m 10 jaar in de laatste week van de zomervakantie. Van dinsdag 11 augustus
t/m vrijdag 14 augustus beleven de kinderen tussen 10.00
en 15.30 uur avonturen met
als thema ‘Beestenboel’.
Er worden tenten voor ze neergezet en de kinderen kunnen
zich deze dagen volop uitleven
met knutselen, speurtocht,
veel spelletjes en sportieve
activiteiten en met zwemmen
in zwembad Groenendaal. Ze
mogen zelfs één nacht (don-

derdag) in hun tent blijven slapen als ze dat willen.
Casca is voor deze week op
zoek naar vrijwillig(st)ers vanaf 16 jaar die een vast groepje
van 7 à 8 kinderen onder hun
hoede willen nemen.
Wie zin heeft om mee te helpen of meer informatie wilt
over deze Beestenboel-week,
kan bellen naar Margo Pouw
bij Casca. Telefoon: (023) 548
38 28 of mailen: mpouw@casca.nl.
En .... wie meedoet zal vast
geen spijt krijgen, want in zo’n
vakantieweek hebben de vrijwilligers het met elkaar net zo
gezellig als de kinderen!
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Braziliaans Zomerfeest op Voorwegschool

10.000 Euro naar
kinderspeelplaats Rio
Heemstede - Met trommels
en stokken probeerden de kinderen van de Voorwegschool
mee te doen met de opzwepende klanken van de batucadaband Unidos de Amsterdam.
Feest vanwege opening van de
vernieuwde
kinderspeelplaats
van de oudste school van Nederland, gesticht door Adriaan
Pauw, die bij deze gelegenheid
twee pauwen van cobraschilder
Henk Koelemeijer aan de voorgevel van ‘zijn’ school kreeg. Samen met de kinderen had Koelemeijer de speelplaats voorzien
van kleurig geschilderde en uitgewerkte figuren van een olifant, spelend kind, vogel en olifant. Op het achterplein hangen
vier muurschilderingen, geïnspireerd op tekeningen die gaan
over het leven in de sloppen van
Rio de Janeiro. Als een verbinding tussen kinderen in Heemstede en die in de sloppenwijken
Terra Encantada, Droomland. De

speelplaats werd geopend door
Mayra Avellar Neves die enkele
jaren geleden met kinderen een
protestmars organiseerde in Rio
en hiervoor de Kindervredesprijs
ontving van bisschop Desmond
Tutu. Zij eiste veilige speelplaatsen, waar de stichting IBISS van
Nanko van Buuren zich al vijftien
jaar voor inspant. Van Buuren gaf
een uitleg over dat mooie maar
moeilijke werk in die gevaarlijke omgeving. De zon scheen uitbundig op de Braziliaans uitgedoste lijven van danseressen. Een
ontspannen commissaris van de
Koningin, Harry Borghouts, werd
verwelkomd door een zich inspiratrice noemende Gerry, die
hem vroeg of hij een inspannende week had gehad. Borghouts
wist van de problemen van kinderspeelplaatsen in de favelas en sprak over hoe belangrijk het is dat kinderen in Nederland kennis nemen van de toestanden daar en op hun manier

meehelpen. Burgemeester Marianne Heeremans rook al de barbecue, maar wilde wel eerst heel
graag kwijt, dat ze erg trots is op
dit initiatief. Je eigen speelplaats
opknappen, maar eerst denken
aan kinderen die op hun speelplaats niet zeker zijn van hun leven. Zij noemde Mayra Avellar
Neves een engelbewaarder met
de twee voeten op de aarde en
Nanko van Buuren de herder die
al vijftien jaar over de kinderspeelplaatsen in Rio waakt.
Interview
Lies en Tim van de Voorwegschool vroegen aan Mayra hoe
het was om te wonen in de favelas. Zij antwoordde dat haar familie daar woont, het wonen op
zich er leuk is. Dat sommigen
een baantje buiten de sloppen
hebben om zo aan geld te komen, maar dat er veel geld komt
uit de drugshandel. Hoe belangrijk het is dat zij zien hoe het le-

Unieke voorintroductie Hortensia Forever&Ever

Europese primeur voor
Tuincentrum De Oosteinde
Bennebroek - Tuincentrum
De Oosteinde op de rand van
Bennebroek/Hillegom en Vijfhuizen heeft speciaal voor Vaderdag de Europese primeur
van Hortensia Forever&Ever. Deze bijzondere hortensia is een
doorslaand succes in Amerika. De groenman van De Oosteinde kwam deze speciale tuinplant op het spoor en wist de
eerste exemplaren te bemachtigen. Nog voor grote Nederlandse, Duitse, Franse of Engelse ketens over Forever&Ever kunnen
beschikken, zijn ze in beide filialen al te koop. “Een prachtig
Vaderdaggeschenk”, aldus De
Oosteinde.
William Dobbe van De Oosteinde

kwam Hortensia Forever&Ever
via internet op het spoor. “Ik ben
gaan bellen en kwam uiteindelijk
bij de Europese kweker terecht.
Die was enigszins verbaasd dat
ik van het bestaan af wist”, legt
Dobbe uit. Hoewel de echte introductie pas voor 2010 gepland
staat, wist de groenman van
De Oosteinde toch een paar
exemplaren los te peuteren.
“Jammergenoeg maar één soort,
alleen de roze, en dan ook nog
in beperkte aantallen. Maar het
is wel gaaf dat we de eerste zijn
in Europa”, vertelt hij enthousiast.
Altijd bloemen
Hortensia Forever&Ever is bijzon-

der omdat deze bloeit op eenjarig én meerjarig hout. Elke nieuwe scheut geeft dus een bloem.
Dat zorgt elk jaar voor een heel
uitbundig bloeiende hortensia,
de hele zomer lang. Bovendien
blijft de plant mooi compact.
,,Het is eigenlijk de eerste boerenhortensia waar vorst of snoei
geen invloed heeft op de bloei.
Omdat de plant stevig groeit,
hoeft deze ook niet ondersteunt
of opgebonden te worden”, licht
Dobbe toe. Voor Forever&Ever,
herkenbaar aan een paarse pot
met daarop het logo, gelden dus
geen moeilijke snoeiregels of ingewikkelde vorstbescherming.
Daarmee is het een heel makkelijke hortensia. “Zelfs zonder
groene vingers blijft hij bloeien”,
lacht de groenspecialist.
Deze hortensia belooft veel in
haar mars te hebben. Gezien
het succes in Amerika, waar
Forever&Ever de bestverkopende Hortensia is, heeft De Oosteinde dus echt een bijzonderheid te pakken.
Meer informatie
Tuincentrum De Oosteinde heeft
Forever&Ever vanaf vandaag,
woensdag 17 juni in de vestiging
in Hillegom (Zandlaan 22) en
Vijfhuizen (Schipholweg 1088)
staan.

ven er is en er geld voor inzamelen. Dat zij de Vredesprijs gewonnen had door die protestmarsen.
Graag ging ze met het hele gezelschap en met zoveel mogelijk
kinderen naar het achterplein om
de panelen die de Heemsteedse kinderen onder leiding van de
kunstenaars Dré Urhahn en Jeroen Koolhaas gemaakt hadden,
te openen door Borghouts en
Heeremans een schilderskwast
te geven met zwarte verf om de
laatste vensters in te tekenen,
waarmee de opening van de vernieuwde speelplaats een feit was.
Directeur Voorwegschool, Brigitte Theeuwes bedankte Juf Tineke, haar bijzondere inzet. Loes,

Marjo Martijn en Fred, Elisabeth
voor de organisatie, Marjo die de
administratie bijhield, Manja, Andries, Karin en Astrid en alle kinderen van de Voorwegschool, iedereen heeft bijgedragen aan het
succes van het Braziliaanse feest,
ook Marcel van Duivenbode met
zijn organisatie van de Voorwegschool voor de avond4daagse, allemaal hebben ze met elkaar ruim
tienduizend euro bij elkaar gelopen, geschilderd, georganiseerd,
gemusiceerd, gedanst en gecollecteerd om de kinderen in de
sloppenwijken een veilige plaats
te geven om te spelen. Om trots
op te zijn!
Ton van den Brink

Wist u dit over Vaderdag?
Heemstede - Zondag 21 juni is
de dag dat pa(pa) het ‘zonnetje’ verdient. Dat Vaderdag (in
ons land) steevast op de derde
zondag in juni valt, is bekend.
Maar wist u dat Nederland pas
vele jaren nadat het in Amerika was ingevoerd, overging tot
deze ‘feestdag’? En wist u dat
een oorlogsveteraan zijn dochter inspireerde tot het uitroepen
van ‘Fathersday’? Zij wilde haar
vader, die weduwnaar was geworden toen zijn vrouw in het
kraambed stierf bij de geboorte van hun zesde kind, eren om
zijn kracht en doorzettingsvermogen. Dat was in het begin
van de vorige eeuw. Om precies te zijn vond de allereerste
Vaderdag (aan de andere kant
van de Oceaan dus) plaats op
19 juni 1910. Het zou nog tot
de jaren zeventig duren voordat
wij in Nederland ook Vaderdag

gingen vieren. En wist u ook dat
Vaderdag tegenwoordig een extra lading heeft, die alles te maken heeft met vaders die hun
kinderen niet kunnen of mogen
zien? Want: Vaders gaan op Vaderdag dikwijls samen met hun
kinderen activiteiten ondernemen en worden door hun kinderen in het zonnetje gezet. Er
zijn ook vaders voor wie dat niet
mogelijk is, omdat ze, bijvoorbeeld na een echtscheiding,
geen of weinig contact hebben
met hun kinderen. Om aan de
behoefte van deze vaders tegemoet te komen wordt Vaderdag
in elk geval in Nederland tevens
gevierd met manifestaties van
vadergroepen als Fathers 4 Justice. Deze vieringen staan in het
teken van de emancipatie van
het vaderschap.
Kortom: Vaderdag is niet zomaar een dag! Fijne Vaderdag.

Nieuwe functie korpschef
Bob Visser
Regio - Korpschef Bob Visser van de politie Kennemerland
gaat de functie Hoofd van de School voor Politieleiderschap aan
de Politieacademie vervullen. Hiermee komt een eind aan een
periode van 12,5 jaar waarin de heer Visser het korps Kennemerland heeft geleid. Als korpschef en voormalig voorzitter van
de Raad van Hoofdcommissarissen heeft hij ruime ervaring in
politiepraktijk en -leiderschap. De heer Visser start met ingang
van 15 september 2009 in zijn nieuwe functie.
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Avond4daagse ingehaald
in Arena Grandiosa

Heemstede – Ruim achthonderdvijftig vierdaagse wandelaars, waaronder zevenhonderddertig kinderen werden vrijdagavond op de Sportparklaan door een enthousiast publiek met anjers en gerbera`s verwelkomd. De laatste kilometers gingen wat makkelijker op de muziek van de Showband IJmuider Harmonie en de Muziekvereniging Tubantia. De Spaarne Town Jazzband zorgde bij de ingang van
het RCH terrein met hun vrolijke klanken ervoor dat de lach
op de gezichten weer terugkwam. De organisatie deelde er
de herinneringsmedailles uit, medeorganisator Marcel van
Duivenbode sjouwde met kilo`s herinneringsspelden, wethouder Sjaak Struijf, zag met zijn sportieve blik dat het allemaal goed kwam en de kinderen hadden op de tribunes
van de “Arena Grandiosa Gerbera”, weer de hardste Yells
alsof ze geen meter gelopen hadden. Maar van 730 kinderen hadden er toch 230 de tien kilometer gelopen en 500
de vijf. Onderweg was de verzorging met limonade met de
echte zomersmaakjes al verfrissend geweest en had Marcel
voor de Voorwegschool op het trapveldje van de Vrijheidsdreef gezorgd voor alcoholvrije rosé! Hoedje af voor al die
vrijwilligers die vanachter de limonade van de Heemsteedse
Avond4daagse, er weer een succes van weten te maken.
Ton van den Brink

Schoolparty bij Primera de Pijp Inschrijven tot en met zaterdag a.s.
Heemstede – Het schooljaar
loopt weer ten einde. De vakantie staat weer voor de deur.
Uw zoon of dochter gaat na
de vakantie zijn of haar studie vervolgen op een nieuwe
school. Hiervoor zijn natuurlijk nieuwe schoolbenodigdheden nodig. Daarom organiseert Primera De Pijp maandagavond 22 juni een speciale
schoolparty. Op deze speciale

avond geeft De Pijp 15% korting op alle schoolspullen met
uitzondering van boeken en
tijdschriften.
Meiden en jongens worden
verrast met diverse presentjes
èn er is een Nintendo Wii te
winnen! Ook is er deze avond
een DJ voor een lekker muziekje!
Primera de Pijp vind je aan de
Raadhuisstraat 30.

Draijer Bouw Open
Merlenhove Toernooi 2009
Heemstede - Het duurt niet
lang meer voordat hét tennisevenement van het jaar weer
van start gaat... Ook dit jaar zal
op TV Merlenhove het Open
Toernooi gehouden worden. Het
belooft net als voorgaande jaren weer een waar spektakel te
worden. Het Draijer Bouw Open

Merlenhove Toernooi zal dit jaar
gespeeld worden van 28 juni t/
m 5 juli in de categorieën 3, 4,
5, 6, 6 35+, 7, 7 35+ en HE, DE
8 25+. Met als klap op de vuurpijl natuurlijk de HE 3, waar max.
450 euro prijzengeld op het spel
staat. Naast het spektakel op de
baan zal er ook buiten de baan

gezorgd worden voor het nodige
vermaak. Elke dag staan er activiteiten op het programma; wat te
denken van de traditionele sportquiz, de loterij met als hoofdprijs
een weekend naar een beautyresort, de feestavond of de salsa-avond met cocktailbar. Verder
is er elke dag een BBQ en zullen er gratis aardbeien rondgaan
op het gezellige terras. Kortom,
genoeg redenen voor alle tennissers onder ons om zich in te
schrijven via www.merlenhove.
nl. De uiterste inschrijfdatum is
zaterdag 20 juni.
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RCH Pinguins lijdt ongelukkige
nederlaag tegen Olympia
Heemstede - Net als eerder dit seizoen, in de uitwedstrijd,
was het slechts één run verschil waarmee de wedstrijd tegen
Olympia Haarlem-3 in het nadeel van RCH Pinguïns werd beslist. De bezoeksters uit Haarlem scoorden al hun punten in de
4e inning. De Heemsteedsen hielden hun kruit droog tot aan
de laatste slagbeurt, maar toen werd het dan ook echt spektakel, maar net aan zonder het gewenste resultaat. Een pleister op de wonde was, na jarenlange afwezigheid en voltooide
(?) gezinsplanning, de terugkeer op het softbalveld van Annemarie van ’t Klooster (voorheen Roest), die met haar routine een meer dan welkome aanvulling vormt voor de smalle
Heemsteedse selectie.
RCH Pinguïns leek de zaken van
meet af aan energiek aan te pakken. De eerste 3 slagvrouwen
van Olympia werden geruisloos
aan de kant gezet en Elianne
Kinkhouwers en Sandra Assendelft openden direct met honkslagen, maar daarmee was de
koek voor die en de volgende 5
innings volledig op. Olympiapitcher Jolanda Monrooij herstelde
zich knap en hield tot aan de 7e
slagbeurt alle volgende (17!) opponenten van de honken weg.
Na 3 innings stond het nog
steeds 0-0, maar toen ging het
voor de thuisploeg mis. De enige
3 veldfouten van de wedstrijd,
alle in de hot corner, vielen kort

na elkaar in de 4e slagbeurt en
in combinatie met 3 honkslagen
leverde dat een schijnbaar onoverkomelijke 0-4 achterstand
voor de thuisploeg op.
Sandra Assendelft deed na 4 innings (met 2-0-6-3) de heuvel
over aan Daniëlle Kuipers, die
met 3-0-1-0 in de 3 resterende slagbeurten de Heemsteedse deur op slot hield.
In de laatste inning gebeurde
dan toch eindelijk datgene waar
bijna niemand meer op hoopte.
Na honkslagen van Sandra Assendelft, Bianca de Graaff, Marieke Wijfjes, Kim Westerveld
en Marit Hartog, was de achterstand gereduceerd tot 3-4

en had de thuisploeg, bij 2 nullen, het 2e en 3e honk bezet. De
gelijkmaker leek van de knuppel
van Eva Verduijn te komen, maar
de scheidsrechter (de heer R.R.
te H.) zag haar, in een vlaag van
omgekeerd chauvinisme, als enige op het 1e honk sneuvelen.
De teleurstelling was enorm,
maar zoals een deskundige langs
de kant opmerkte, worden de eigen fouten sneller vergeten dan
die van de umpire en zo is het
maar net. De wedstrijd werd verloren in de 4e inning, met akelige spanning aan de staart van
de ranglijst als gevolg :
1. Onze Gezellen-2
2. Olympia Haarlem-3
3. DSS-3
4. Kinheim-1
5. Kinheim-2
6. RCH Pinguïns
7. Spaarnwoude-2

9-15 (62-26)
9-12 (41-40)
7- 8 (32-22)
8- 7 (47-51)
8- 6 (38-36)
8- 6 (34-41)
9- 4 (32-70)

Na 2 uitwedstrijden (tegen Onze Gezellen-2 en Kinheim-2)
volgt op maandag 29 juni de
laatste wedstrijd voor de zomerstop, thuis tegen Spaarnwoude2, aanvang 19.30 uur.

Heemstedenaar wint
50 duizend euro in Staatsloterij
Heemstede – De Staatsloterijtrekking van 10 juni heeft een
inwoner uit Heemstede gelukkig gemaakt. Op een bij Primera de Pijp gekocht Staatslot won de bezitter een prijs van
50.000 euro belastingvrij.
De heer Roelen, eigenaar van
Primera de Pijp, gevestigd aan
Raadhuisstraat 30 te Heemstede, reageert enthousiast: “Alweer! Dat is geweldig!” In de
vijftienjarige loopbaan van de
heer Roelen heeft hij al meerdere grote bedragen mogen
uitdelen. “Prijzen van 2,2 miljoen euro, 1 miljoen euro en
20.000 euro zijn me niet vreemd

maar het blijft ontzettend bijzonder!”, aldus de vrolijke ondernemer. Hij wordt geregeld
verwend door de geluksvogels:
“Eenmaal heeft een winnaar alle medewerkers van Primera de
Pijp mee uit eten genomen. Dat
was echt een hoogtepunt!”
Op de vraag wat hij zelf met
een mooi geldbedrag zou doen
hoeft de heer Roelen niet lang

Voor alle vaders van
Heemstede en Bennebroek!
Heemstede - Nog een paar daagjes en dan is het Vaderdag.
Het team van Hair & Beauty Lounge Heemstede staat in de startblokken! Ze verwachten een beste drukte en dat is niet zo vreemd,
want tegenwoordig is het heel normaal voor een man om zich
eens heerlijk te laten verwennen. “En waarom ook niet?! Mannen
vinden het toch ook fijn om te genieten van een goede massage
of een luxe gezichtsbehandeling.” Zegt Mieke Hulsbergen (eigenaresse) Minimaal 30 % van onze klanten zijn heren! Het is een
sterk opkomende markt en geef ze eens ongelijk.
Hair & Beauty Lounge Heemstede werkt met de hoogwaardige
schoonheidsprodukten van Elemis Spa Therapy. De mannenlijn
van Elemis heeft een goed concept dat zich voornamelijk richt op
de stimulatie om de huid en het lichaam zelf harder te laten werken, op die manier wordt er blijvend resultaat geboekt. De behandelingen en producten voor de heren worden aangepast op
de levensstijl van een man, dit maakt de Elemis Therapy exclusief
en erg populair bij de heren.
Elemis gezichtsbehandelingen voor hem:
Advanced Anti-Ageing Facial for men 75 min.
Een heerlijke gezichtsbehandeling voor een vermoeide en gestreste huid. Door de “Anti-ageing Time Defence Wrinkle Delay”
en “Time Defence Eye Reviver”, speciaal ontwikkeld voor mannen,
bestrijd deze behandeling de tekenen van een hectische levensstijl en verouderingsverschijnselen veroorzaakt door stress, zon,
maar vooral door frequent scheren. De huid wordt weer glad, fitter en biedt meer tegenstand tegen veroudering.
Advanced Performance Facial for Men 75 min.
Een diepreinigende gezichtbehandeling die uiterste verzorging
biedt voor verstopte poriën en vette huid die ontstaan door vocht
tekort, scheren of invloeden van buitenaf door weersomstandigheden. De snel reagerende ingrediënten zorgen voor optimaal
herstel van de huid en neutraliseert oneffenheden. Er ontstaat
een langdurig beschermende laag tegen dagelijkse beschadigende effecten. Uw huid ziet er aanzienlijk schoon en glad uit.
Hair & Beauty Lounge Heemstede heet u van harte welkom! Voor
acties en arrangementen kijkt u op www.hblgheemstede.nl
Zie ook de Vaderdagacties in deze krant.

na te denken: “Ik heb een wensenlijstje en ondanks dat ik zelf
nog geen grote prijs heb wonnen, laat ik deze zomer mijn
grootste wens al in vervulling
gaan: een grote reis maken met
mijn familie!”
Hoogste Jackpotstand
De Jackpot van 19,7 miljoen
euro is tijdens de trekking van
10 juni 2009 niet gevallen. De
teller groeit door naar 23,8 euro
miljoen en bereikt daarmee de
hoogste Jackpotstand van Nederland!

Tonny uit Bennebroek genomineerd

Wie wordt ‘De vrijwilliger van Nederland’?
Bennebroek - Vanaf vandaag
strijden in totaal twaalf kandidaten, één uit elke provincie, om de titel Dé Vrijwilliger van Nederland 2009. Het
dagelijkse NCRV-radioprogramma Plein 5 (op Radio 5)
zet de schijnwerper op mensen die zich vaak jarenlang
belangeloos inzetten voor
anderen.
Op de website www.maakhetverschil.nl is hun filmpje te zien
en kan iedereen stemmen op

de eigen favoriet. Vrijdag 19 juni worden de drie finalisten die
hieruit voortvloeien, bekendgemaakt. Een week later is de finale in een zinderend slotfeest op
Forteiland Pampus.
In provincie Noord-Holland is
Tonny Lunstroot (76) genomineerd.
Tonny Lunstroot (76) werkt al
meer dan 30 jaar aan ‘TafeltjeDek-Je’ in Bennebroek. TafeltjeDek-Je bezorgt eten voor ouderen die minder mobiel zijn. Ton-

ny heeft in Bennebroek mede
aan de wieg gestaan van deze
welzijnsorganisatie.
Zij is nu met name verantwoordelijk voor de coördinatie, maar
bezorgd daarnaast op zaterdag
ook nog de kistjes met warm
eten. Dit is een hele klus want
het eten moet op tijd worden
geleverd en iedere klant heeft
zo zijn speciale wensen. Tonny maakt dan graag een praatje met de mensen, maar niet te
lang, want het eten moet warm
blijven.

Leukste station sluit zijn deuren
Regio - Na vier en een half
jaar feesten op station Haarlem
mag Swingsteesjun later dit jaar
plaats maken voor een eerste
klas haute cuisine horeca voorziening.
Natuurlijk, leuk is anders voor
organisator William Appelman
en zijn honderden swinggasten,
maar het swingende vervolg, elke zaterdag bij strandpaviljoen
Club Maritime in Zandvoort, in
juli en augustus, staat al klaar.

Het laatste weekend op het station staat in het teken van dankbaar terugkijken op zoveel leuke feesten en bijzondere evenementen.
Voor de gelegenheid gaat Swingsteesjun op vrijdag en zaterdag
al om 18.30 uur open met een
over heerlijk buffet. De kosten
hiervoor zijn slechts 20 euro (inclusief entree dansen). Reserveren is verplicht. Dit kan via www.
swingsteesjun.nl.
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Jong en oud geniet volop
tijdens Feestweek!

De rust is weergekeerd in Bennebroek na een spetterend feestweek-programma. Vrijdag trof de fotograaf
van deze krant een fleurig tafereel bij de grote tent op het feesterrein, waar vele mensen genoten van een
zonnige en dus dubbel feestelijke middag!

Bennebroek - Ruim 300 senioren hebben de seniorenochtend bijgewoond tijdens de
feestweek in Bennebroek. Na
verse koffie met gebak trad het
Shantykoor VOC uit Vijfhuizen op, onder leiding van dirigent Dirk van Eerden. Het publiek was laaiend enthousiast en
deinde, zittend of staand, mee
op de klanken van de zeemansliedjes. Er werd niet alleen in het
Nederlands gezongen maar ook
Indonesische en Chinese liedjes
maakten deel uit van het reper-

Prijsuitreiking
Afslankmethode LaRiva
winkeliersactie Bennebroek wetenschappelijk gesteund
Bennebroek - De winkeliersvereniging van Bennebroek
droeg dit jaar haar steentje aan
de feestweek bij door het houden van een stempelactie. De
consument moest 6 verschillende stempels verzamelen van
de deelnemende winkeliers om
kans te maken op de hoofdprijs:
twee toegangskaarten voor Bennebroek culinair die ter beschikking zijn gesteld door de Stichting Bennebroekse feestweek en
een dinercheque ter waarde van
100,- euro die bij de verschillende cateraars besteed kon worden. De tweede prijs was een
cheque ter waarde van 50,- euro en er waren 8 dinercheques
ter waarde van 25,- euro te winnen. De gelukkige prijswinnaars
verzamelden zich vrijdag 12 juni
op het evenemententerrein om
uit handen van de winkeliersvereniging hun prijs in ontvangst te

nemen. De cheques ter waarde
van 25,- euro en 2 toegangskaarten werden gewonnen door: mw.
Klinkenberg, mw. Van Schijndel, mw. Van den Hoorn, mw.
Van der Peet, mw. Pardon, mw.
Wesseling, mw. Van Steen en
mw. Van der Wel. Mevrouw
Vernooij was de gelukkige winnares van de cheque van 50,euro en mevrouw Schotanus
won 100,- euro om samen met
haar gezin tijdens Bennebroek
culinair te besteden. Voor een
enkele prijswinnaar was het
winnen van de cheque aanleiding om voor het eerst de
Bennebroekse feestweek te bezoeken.
Door de samenwerking tussen
de Bennebroekse winkeliers
en de stichting Bennebroekse
feestweek laat Bennebroek zien
waarin een klein dorp groot kan
zijn!

Op de foto de prijswinnaars. (niet op de foto: mw. Van Steen en mw.
Van der Wel. Beide dames waren tijdens de foto-opname verhinderd.)

Heemstede - Honderden kilo’s per jaar verdwijnen er per jaar
aan de Heemsteedse Raadhuisstraat. Het instituut voor natuurlijke figuurcorrectie begeleidt mannen en vrouwen bij het afvallen.
Onlangs kreeg de methode die het instituut gebruikt bijval van
voedingswetenschappers van de Wageningen Universiteit.
Renate Boer oprichter en eigenaar van LaRiva, is opgetogen over
het onderzoek. “Wij wisten zelf natuurlijk dat onze methode werkt,
maar met wetenschappelijk bewijs in handen is het makkelijker
om mensen te overtuigen dat onze weg de ideale route is naar
blijvend en verantwoord afvallen.”
Het onderzoek waaraan Boer refereert, is uitgevoerd door voedingswetenschappers van de Wageningen Universiteit. De onderzoekers volgden vrouwen bijna een jaar lang bij diverse pogingen om gewicht kwijt te raken. Uit het onderzoek bleek dat vrouwen die de boeken van Sonja Bakker gebruikten, in die periode slechts 4 procent gewicht kwijtraakten. Vrouwen die een programma volgden waarbij verantwoord eten gecombineerd wordt
met het doen van oefeningen - de methode die LaRiva propageert
- verloren maar liefst 12 procent gewicht.
“Ik ben van mening dat alle mode diëten vooral een effect op korte termijn hebben”, zegt Pascale Zwaan, voedingsdeskundige bij
LaRiva. “Het is natuurlijk erg fijn om snel gewicht te verliezen,
maar het is beter dat die kilo’s ook weg blijven.”
“Wij krijgen soms te maken met mensen die ten einde raad zijn”,
vervolgt Zwaan. “Ze hebben alles al geprobeerd. Bovendien zeggen veel vrouwen juist op die plaatsen af te vallen waar ze dat niet
willen (borsten) en dat het vet blijft zitten waar ze het graag kwijt
willen (heupen. Bij LaRiva bewijzen we dagelijks dat ontspannen
afvallen zonder frustratie mogelijk is.”
LaRiva gebruikt de zogenaamde Thermo Fysische Methode die
internationaal al ruim 25 jaar een succes is. In het instituut wordt
gebruik gemaakt van warmtecabines. Daarin worden -liggend op
een matras- bij een weldadige temperatuur oefeningen verricht.
Deze oefeningen zijn gericht op afslanken van het totale lichaam
of op specifieke probleemzones. LaRiva geeft een persoonlijk voedingsadvies. Geen strenge diëten, maar richtlijnen voor gezonde,
lichte voeding die past bij de leefwijze van de mensen.
Die combinatie van bewegen en bewust met eten omgaan, beschrijft de Wageningen Universiteit nu als de meest succesvolle.
LaRiva biedt ook de Ozon-Zuurstoftherapie die de stofwisseling
stimuleert, de huid soepel houdt en cellulite vermindert. Deze
therapie werkt ook heel ontspannend. LaRiva, Raadhuisstraat 27,
Heemstede. Tel: 023 547 44 19 www.lariva.nl

toire. Het optreden in de feesttent werd extra kracht bijgezet
doordat het koor zich meerdere
malen verkleedde naar aanleiding van het afwisselende programma. De organisatie door
o.a. Welzijn Bloemendaal locatie
Bennebroek kan terugkijken op
een zeer geslaagd evenement
met een hoge opkomst. Deze
feestelijke ochtend werd mede
mogelijk gemaakt door sponsoring van de Rotary Club Heemstede-Bennebroek en de Stichting Bavo.

Foute (disco)
vrijdag in1e Aanleg
Heemstede - Foute vrijdag in
Café de 1ste Aanleg, de hits die
eigenlijk niet meer ‘kunnen’ omdat ze erg gedateerd zijn of omdat de artiest in kwestie een imago heeft gekregen waardoor je je
als fan niet meer bekend durft te
maken...
Vrijdag 19 juni hoeft niemand
zich te schamen om lekker te
dansen op bijvoorbeeld Luv uit
de jaren 70, Wham uit de jaren
80, Aqua uit de jaren 90 of Jan
Smit van nu.
Met spiegelbol en blacklight
wordt de avond in een sfeer
gebracht die de 35-plussers onder ons herkennen van vervlogen tijden met Veronica’s driveinn show. Vanaf 21 uur gaat het
licht uit en de spots aan. De toegang is gratis.

Feestjes
Swingsteesjun

Regio – Op vrijdag 19 juni presenteert Swingsteesjun een
feestje met DJ Hans en Ronald.
Locatie: station van Haarlem,
Wachtkamer Derde Klas van
20.00 tot 01.00. Toegangsprijs
7,00 euro tot 21.00 uur, daarna
9,00 euro. Zaterdag 20 juni zijn
het Dance Classics die de klok
slaan bij Swingsteesjun. De worden gedraaid door Dj Danolio.
Locatie: station van Haarlem,
Wachtkamer Derde Klas op van
20.00 tot 01.00 uur. Toegangsprijs 7,00 euro tot 21.00 uur,
daarna 9,00 euro. Meer informatie: swingsteesjun.nl Of bel William Appelman op 06 1893 8260.
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Jeugd Clubkampioenschappen groot succes

HBC jeugd bedankt de vrijwilligers
Heemstede - Op zondag 14 juni zijn de finales gespeeld van
de Jeugd Club kampioenschappen 2009 bij T.V.HBC. Gedurende twee weken is er door
174 jeugdleden gestreden om
de winst in de diverse partijen.
Beide woensdagmiddagen waren er 90 mini en midi tennissers/sters die op kleine tennisveldjes gestreden hebben om
de eer van Clubkampioen 2009.
Dit is gebeurd onder grote belangstelling van ouders, familie en vrienden. Het grote aantal
deelnemers was voor de Jeugdcommissie een klein probleem.
Dit werd al gauw opgelost door
de echte HBC vrijwilligers die
spontaan een middag kwamen
tellen bij de vele wedstrijden die
gespeeld moesten worden. Opmerkelijk was dit jaar dat ook de
oudere jeugd op deze middag
spontaan bij de jongste jeugd
kwam helpen bij het tellen. Hulde aan de HBC vrijwilligers van
T.V.HBC.
In het weekend en op de middagen tot 20.00 uur speelden de

Op de foto van links naar rechts: Carmen, Denise, Wesley, Sam, Niels,
Anouk, David, Veerle en Martijn (Nikita ontbreekt op de foto).

“Het was helemaal toppie!”

junioren hun wedstrijden in de
diverse leeftijdsgroepen. Dit alles resulteerde in 19 finale partijen die afgelopen zondag zijn
gespeeld onder ideale weersomstandigheden en veel publieke belangstelling.
Net als vorig jaar zorgde Rij-

wielspecialist Hart van de Zandvoortselaan voor de sponsoring
van dit toernooi. De jeugdcommissie is hier heel blij mee en zij
kon zo voor alle finalisten weer
voor glimmende bekers zorgen.
Familie Hart, namens de jeugd
van HBC, bedankt!

Wij feliciteren onderstaande winnaars en winnaressen met hun behaalde 1e of 2e plaats.
Mini tennis meisjes 1e plaats, Eva v d Horst 2e plaats, Amy Mannaert
Mini tennis jongens 1e plaats Jaap van IJzerloo 2e plaats Noah van Streun
Midi tennis meisjes 1e plaats Anna v d Horst 2e plaats. Merlijn v d Linde
Midi tennis jongens 1e plaats Felix Temmink 2e plaats Bram Janssen
Jongens enkel t/m 99 1e plaats Roel van der Goes 2e plaats Lennard Dalenberg
Jongens enkel 97/98 1e plaats Sam Aarts 2e plaats David Koert
Jongens enkel 95/96 1e plaats Bas Aarts 2e plaats Jordy van der Eem
Jongens enkel 92/93/94 1e plaats Jim Pel 2e plaats Neil van Hooff
Meisjes enkel 97/98 1e plaats Iris Krijger 2e plaats Annemarie Roozen
Meisjes enkel 95/96 1e plaats Barbara Schaaf 2e plaats Maartje Nelissen
Meisjes enkel 92/93/94 1e plaats Esmée Elsinga 2e plaats Vivienne van der Hoorn
Jongens dubbel t/m 99 1e plaats Lennard Dalenberg/Mick Ras 2e plaats Remi Blok/Tim van der Hulst
Jongens dubbel 95/96/97/98 1e plaats Sam Aarts/Ivar Krijger 2e plaats Jordy van der Eem/Rick Verhelst
Jongens dubbel 92/93/94 1e plaats Jim Pel/Neil van Hooff 2e plaats Martijn Schaaf/Coen Hout
Meisjes dubbel 97/98 1e plaats Sofie Elffers/Iris Houtkamp 2e plaats Saskia van de Pieterman/Didar Cevik
Meisjes dubbel 95/96 1e plaats Nina de Baat/NancyPrins 2e plaats Mila Hendriks/Fabienne van der Tas
Meisjes dubbel 92/93/94 1e plaats Sascha Meijer/Barbara Schaaf 2e plaats Esmée Elsinga/Maartje Nelissen
Gemengd dubbel 97/98 1e plaats Ruth Kruithof/Jan Kruithof 2e plaats Marlou Lohuis/Vincent Westdijk
Gemengd dubbel 92/93/94 1e plaats Sascha Meijer/Martijn Schaaf 2e plaats Barbara Schaaf/Bas van
Hooijdonk.

Elan Wonen renoveert eengezinswoningen in hartje Heemstede
Heemstede - Op een steenworp afstand van de gezellige
Binnenweg in Heemstede, renoveert Elan Wonen 103 woningen. De woningen in de Provinciënwijk ondergaan een ware metamorfose door de groots
aangepakte renovatie. Het jaren
vijftig karakter van de wijk blijft
behouden en wordt waar mogelijk verbeterd. Een aantal woningen in deze bijzondere buurt
is nog te huur!
Vier- en vijfkamerwoningen
De buurt bestaat uit verschillende typen vier- en vijfkamerwoningen. De woningen krijgen
onder andere een nieuwe badkamer, keuken en toilet. Daarnaast wordt de buitenkant van

de woningen aangepakt. Na de
gevelreiniging, het schilderwerk
en het plaatsen van nieuwe
voordeuren oogt de buurt straks
als ‘nieuw’. In de omgeving van
de Provinciënwijk kan men zonder vergunning parkeren.
Politie Keurmerk Veilig Wonen
Na de oplevering voldoen alle
woningen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Dat betekent dat het hang- en sluitwerk
van alle buitendeuren en ramen
en de verlichting in en rond de
woningen aan dit keurmerk voldoen. Elke woning wordt ook
voorzien van rookmelders.
Milieubewust (ver)bouwen
Voor alle bouwprojecten van

Elan Wonen wordt alleen hout
met het FSC-keurmerk gebruikt, dus ook voor dit project.
Hout met dit keurmerk voldoet
aan de hoogste eisen voor sociaal, natuurvriendelijk en economisch verantwoord bosbeheer.
Na de oplevering voldoen de
woningen aan de strenge energienormen. Wij verwachten dat
het energielabel dan van F naar
B stijgt. Dat betekent voor de
huurders een aanzienlijke besparing op de energiekosten!
Meer weten?
Bent u geïnteresseerd in één
van deze woningen? Kijk dan
op www.elanwonen.nl of bel Silvia Prijden van de afdeling Wonen: telefoon (023) 515 98 20.

HPC Heemstede zwemt
Speedo finales
Heemstede - Afgelopen zaterdag en zondag vonden in Zaandam de jaarlijkse Speedo finalewedstrijden voor de minioren plaats (meisjes t/m 11
jaar / jongens t/m 12 jaar). Het
(binnen)seizoen voor de wedstrijdzwemmers loopt van begin
september tot eind juni. In deze periode worden er vier Speedo voorrondes gezwommen. Na
iedere Speedo wedstrijd wordt
een top 25 samengesteld van alle zwemmers uit de kring NoordHolland. De beste 21 zwemmers
van iedere afstand worden vervolgens uitgenodigd voor de finalewedstrijden. Voor HPC
Heemstede mochten dit jaar
David van Groen, Anouk van
Dam, Wesley Bos, Veerle Claassen, Martijn Braspenning, Nikita Vos, Sam van Groen en Carmen Meijer aan de start verschijnen. Samen waren deze 8
zwemmers goed voor een totaal van 37 starts, een mooi resultaat na een druk seizoen met
heel veel wedstrijden. Met elkaar hebben ze een prachtige
prestatie neergezet. Er zijn maar
liefst 25 persoonlijke records gezwommen en de ploeg mocht 13
medailles mee naar huis nemen,
waarvan 4 gouden, 8 zilveren en
1 bronzen. Er waren een aantal
zeer spannende races bij. David
zorgde menigmaal voor bloedstollende momenten in zijn races tegen zijn grote concurrent
uit Volendam, waarbij het verschil tussen de nummers één en
twee soms maar een paar honderdsten was. Ook zijn er nog
vier limieten gezwommen voor
de Jaargangfinales (het Nederlands Kampioenschap voor mi-

nioren), wat over drie weken
plaats zal vinden in Dordrecht.
David, Anouk, Wesley en Carmen hebben gedurende het seizoen met elkaar 18 limieten weten te behalen. Of ze ook daadwerkelijk aan de start mogen
verschijnen blijft nog even de
vraag want slechts de 24 snelste
zwemmers van Nederland mogen daar gaan starten. Maar het
feit dat er zoveel limieten zijn behaald is op zich een heel mooie
prestatie. Maar voor het zover is,
mogen eerst Michael van Dam
en Tim Walstock aankomend
weekend aan de start verschijnen bij het Nederlands Jeugdkampioenschap in Amsterdam.
Hopelijk boeken deze jongens
dan net zo veel succes als hun
jongere medezwemmers afgelopen weekend.
Ondanks het feit dat HPC
Heemstede nog steeds naarstig op zoek is naar een hoofdtrainer, hebben de zwemmers de
afgelopen maanden toch weer
grote vooruitgang geboekt. De
kunst om dit ook in de wedstrijden tot uiting te laten komen,
ligt voor een groot deel in handen van de begeleiders. Bij alle
Speedo wedstrijden zijn Denise
van der Linden en Niels Derksen dan ook van onschatbare
waarde geweest. Ook dit weekend hebben ze twee dagen lang
hun kelen schor staan schreeuwen en wisten zij de zwemmers
maximaal te motiveren. Na afloop waren ze het er samen over
eens dat deze jonge zwemmers
een prima resultaat hebben
neergezet. Om met de woorden
van Denise te spreken: “Het was
helemaal toppie.”

Zomerwandeling voor senioren
Bennebroek - In de zomermaanden zijn de wandelingen
in en rondom parken, duinen en
bossen van Bennebroek een lust
voor het oog.
Vrijwilligers van Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek
hebben voor u een mooie wandelroute uitgezet van ongeveer

7 km. Onderweg is er gelegenheid voor een koffiepauze. De
zomerwandeling vindt plaats
op woensdagochtend 24 juni om 10.00 uur. Vertrekpunt is
het voormalige gemeentehuis
van Bennebroek. Alleen bij erg
slecht weer gaat de wandeltocht
niet door.
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ik wil meer weten over de gemeentepolitiek
Laat weten of u de burgerbijeenkomst over lokale politiek wilt bijwonen

Het lijkt misschien nog ver weg, maar op
3 maart 2010 gaat u naar de stembus om
uw stem uit te brengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ook na de verkiezingen kunt u uw stem laten gelden.
Want u kunt meer invloed uitoefenen op
het gemeentebeleid dan u wellicht denkt.
Daarvoor is het belangrijk dat u actief
volgt wat er speelt in uw woonwijk en in
de gemeente en dat u weet hoe de
gemeentepolitiek functioneert.
Speciaal voor mensen die meer willen
weten over de werking van de politiek in
Heemstede wil de gemeenteraad een
burgerbijeenkomst organiseren. Graag
horen wij of u interesse heeft deze
bijeenkomst bij te wonen.

Bij wie moet u zijn om invloed
uit te oefenen?
In de praktijk blijkt dat veel mensen de weg
naar de politiek niet kennen en niet goed
weten bij wie ze moeten zijn. Dat levert
regelmatig teleurstellingen op, want men
komt te laat of te vroeg en men krijgt soms
het gevoel van het kastje naar de muur
gestuurd te worden. Weet u hoe de gemeentepolitiek werkt? Welke onderwerpen op de
politieke agenda staan? Op welke momenten
de besluitvorming plaatsvindt? Bij wie u
moet zijn om invloed uit te oefenen?

Burgerbijeenkomst: wat wilt u
weten?
Speciaal voor inwoners die meer willen
weten over het functioneren van de gemeentepolitiek en hoe gericht invloed kan worden
uitgeoefend, wil de gemeenteraad een burgerbijeenkomst organiseren.
De gemeenteraad wil u tijdens deze informele bijeenkomst een aantrekkelijk, interactief en informatief programma voorschotelen. Hoe werkt democratie? Wie zijn erbij
betrokken? Hoe kun je invloed uitoefenen?
Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen?
Hoe ziet de toekomst van de lokale politiek
eruit? Zijn er verschillen tussen de landelijke
en de lokale politiek? Zomaar een greep uit
de mogelijke onderwerpen. Maar wellicht
heeft u zelf ook ideeën over wat u wilt
weten over de politiek in Heemstede.

Heeft u interesse en suggesties?
Laat het ons weten!
De bijeenkomst zal alleen bij voldoende
interesse georganiseerd worden. Daarom
vernemen wij graag of u nut en noodzaak
ziet en of u de burgerbijeenkomst komt
bezoeken. Ook horen wij graag of u sugges-

Veteranendag in
Heemstede op 20 juni
Opdat veteranen die dat willen ook naar
de landelijke viering op 27 juni kunnen,
wordt de Heemsteedse veteranendag
een week eerder gevierd. Op deze dag
start rondom 16.45 uur een rondrit voor
veteranen in oude legervoertuigen uit de
periode ‘40/’45.
Lees verder op pag. 2

ties heeft voor de opzet van de bijeenkomst
en de inhoud van het programma.

U kunt ook telefonisch contact opnemen
met de raadsgriffier, tel (023)-548 56 46

Richt uw e-mail of schriftelijke reactie aan:
Gemeente Heemstede, T.a.v. Raadsgriffier
Onderwerp: burgerbijeenkomst lokale politiek
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl
Postadres: Postbus 352, 2100 AJ Heemstede

Websitepoll
Om te laten weten of u interesse heeft in de
burgerbijeenkomst, kunt u ook op de homepage van de gemeentelijke website de
‘poll’ invullen (www.heemstede.nl).

Presentatie uitkomsten internetdiscussie

24 juni: kom naar informatieen discussiebijeenkomst
Wilhelminaplein
Graag nodigen wij u uit om een
informatie- en discussiebijeenkomst bij te wonen waar de uitkomsten van de internetdiscussie
over de toekomst van het
Wilhelminaplein worden gepresenteerd.

Terugblik
Eerst een korte terugblik: De gemeente
wil het historisch belang van het
Wilhelminaplein waarborgen. Daarom
wordt voor het plein een ontwikkelingsvisie opgesteld. Hierin staat o.a. wat de
meest gewenste toekomstige gebruiksvervolg op pag. 2

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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Veteranendag in Heemstede op 20 juni

Rondrit met historische legervoertuigen
Op zaterdag 20 juni wordt in Heemstede de veteranendag gevierd. Voor het eerst
wordt de dag in Heemstede op een zaterdag gehouden om zo ook veteranen met
een baan in de gelegenheid te stellen de viering bij te wonen. En opdat veteranen
die dat willen ook naar de landelijke viering op 27 juni kunnen, wordt de
Heemsteedse veteranendag een week eerder gevierd.
Veteranen zijn gewezen militairen die het
land hebben gediend in oorlogsomstandigheden, maar ook bij vredesmissies
als bijvoorbeeld in Libanon. Alle
Heemsteedse veteranen en hun partners
zijn uitgenodigd voor een ontvangst in
het raadhuis. Hiermee wil de gemeente
Heemstede haar erkenning en waardering tonen voor de veteranen die in
Heemstede wonen.
Na afloop van de bijeenkomst in het
raadhuis start rondom 16.45 uur een
rondrit voor veteranen in oude legervoer-

tuigen uit de periode ‘40/’45.
U wordt van harte uitgenodigd deze historische legerauto’s te komen bekijken. Ze
staan opgesteld voor het raadhuis tussen
circa 14.45 en 16.30 uur. Uiteraard kunt u
de voertuigen ook in actie bewonderen
tijdens de rondrit door het centrum van
Heemstede.

Route rijtoer
De stoet vertrekt rond 16.45 uur en rijdt de volgende route: Raadhuisplein, Raadhuisstraat,
Provinciënlaan, Kerklaan, Burgemeester van

vervolg discussie Wilhelminaplein

functie(s) van het plein is/zijn en of (en zo
ja, op welke wijze) het plein opnieuw
moet worden ingericht.

Internetdiscussies
Om zoveel mogelijk belanghebbenden
(omwonenden, ondernemers, burgers en
organisaties) hierbij te betrekken, heeft
de gemeente in samenwerking met het
bureau Synmind de afgelopen maanden
twee internetdiscussies georganiseerd.
Beide sessies zijn inmiddels afgerond en
de reacties van de deelnemers aan de
discussies zijn in kaart gebracht.

Informatie- en discussieavond
Op woensdag 24 juni a.s. om 20.00 uur
organiseert de gemeente in samenwerking met het bureau Synmind een bijeenkomst waar de uitkomsten van de internetdiscussie worden gepresenteerd. Deze
bijeenkomst wordt gehouden in de Raadzaal van het raadhuis (Raadhuisplein 1) te
Heemstede.
Na een korte toelichting op de gehanonderzoekssystematiek,
zal
teerde
Synmind de uitkomsten presenteren.
Aansluitend wordt het vervolgtraject
geschetst en is er de mogelijkheid tot discussie en het stellen van vragen.
De tijdens de bijeenkomst naar voren
gebrachte reacties worden betrokken bij
de verdere bestuurlijke besluitvorming.
De gepresenteerde onderzoeksresultaten
staan met ingang van 25 juni a.s. ook op de

gemeentelijke website (www.heemstede.nl).
Iedereen die dat wil kan tot uiterlijk 13 juli
a.s. hierop schriftelijk reageren:
per e-mail (gemeente@heemstede.nl)
of per post postbus 352, 2100 AJ,
Heemstede).
Er wordt tijdens de bijeenkomst nog niet
inhoudelijk gereageerd door het college
van B&W op de uitkomsten. En er worden
dus ook nog géén concrete voorstellen
gedaan voor bijvoorbeeld de herinrichting
van het Wilhelminaplein. Pas in augustus
zal het college van B&W een voorstel
doen aan de commissie Ruimte, waarbinnen zij inhoudelijk zal ingaan op de
uitkomsten van het onderzoek en zal
aangeven wat haar visie is op de toekomst van het plein en of het opstellen van
een of meerdere inrichtingplannen voor
het Wilhelminaplein gewenst is. Op
7 september zal dit voorstel door de commissie Ruimte behandeld worden. U ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging.

Vragen
Mocht u vragen of opmerkingen hebben,
dan kunt u contact opnemen met de
afdeling Communicatie, telefoonnummer
(023) 548 58 68.
Graag tot ziens op woensdag 24 juni a.s!

Lennepweg,
Koediefslaan,
Binnenweg,
Bronsteeweg, Pieter Aertszlaan, Jan van
Goyenstraat, Pieter de Hooghstraat, César
Francklaan, linksaf Heemsteedse Dreef,
Lanckhorstlaan, Binnenweg, Julianalaan/plein,

Heemsteedse Dreef, Valkenburgerlaan,
Herfstlaan, Vrijheidsdreef, Van Merlenlaan,
Raadhuisplein.
De terugkomst bij het raadhuis wordt
verwacht rond 17.30 uur.

Nieuw welstandsbeleid voor
Binnenweg/Raadhuisstraat
Een veilige en gezellige winkelstraat. Goed bereikbaar voor alle soorten weggebruikers. Rustig, voornaam, eenduidig en herkenbaar. Dat is de ambitie voor de Binnenweg.
Daarvoor is meer nodig dan alleen het vernieuwen van bestrating en straatmeubilair.
Ook de uitstraling van gevels, reclames, uitstallingen en terrassen speelt een belangrijke rol. Daarom zijn nieuwe richtlijnen voor welstand opgesteld. Deze liggen vanaf
donderdag 11 juni ter inzage. Belanghebbenden kunnen tot 23 juli 2009 reageren op
het voorgenomen beleid.

Uitgangspunten
De belangrijkste uitgangspunten voor het
nieuwe welstandsbeleid zijn:
- terughoudendheid bij obstakels als
uitstallingen, reclame-uitingen, straatmeubilair en verkeersborden;
- individuele herkenbaarheid van gevels,
met een terughoudend materiaal- en
kleurgebruik en zorgvuldige detaillering.
Puien, luifels en reclame-uitingen aan
winkelpanden moeten daarmee in overeenstemming zijn en bovendien visueel
een geheel vormen.
Een volledig overzicht van de nieuwe
regels is te vinden in de volgende notities:
Deel 1 - Bebouwing, Aanpassingen welstandsnota, Deel 2 - Reclame en Deel 3 Uitstallingen en terrassen.

24 uur per dag,
7 dagen per
week, 365 dagen
per jaar
www.heemstede.nl

Reageren op het voorgenomen
beleid
De notities liggen gedurende de openingstijden ter inzage in het raadhuis
(Raadhuisplein 1) en bij de bibliotheek
(Julianaplein 1). Ook kunt u de notities
downloaden via de gemeentelijke website
www.heemstede.nl. Verder is op korte
termijn in het raadhuis en via de gemeentelijke website een folder beschikbaar met
tekeningen die de hoofdlijnen van het nieuwe
beleid verduidelijken.
U kunt tot 23 juli 2009 reageren op het
nieuwe beleid. Dat kan door een schriftelijke
reactie te sturen naar: Gemeente
Heemstede, t.a.v. afdeling Bouw- en
Woningtoezicht, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede.

Vervolg
Na het verwerken van alle binnengekomen
reacties is het de bedoeling dat het definitieve beleid in september 2009 door de
gemeenteraad wordt vastgesteld. Het nieuwe
beleid treedt vervolgens in werking per
1 oktober 2009.
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Meldpunt overlast
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld vandalisme en geluidshinder.

Centrum e.o.
Woonwijken Zuidoost, Zuid en West en Noordoost

Gevaar en schade op straat
De gemeente werkt aan de actualisering
van de bestaande bestemmingsplannen.
Een bestemmingsplan schrijft (dwingend)
voor hoe de grond gebruikt mag worden,
of er op gebouwd mag worden en wat gebouwd mag worden. De circa 40 kleinere
bestemmingsplannen van Heemstede
worden teruggebracht tot negen grotere.
Het bestemmingsplan Landgoederen en
Groene gebieden is nu definitief. De
ontwerpbestemmingsplannen ‘Woonwijken
Noordwest’ en Manpadslaan zijn al in procedure gebracht. Nu zijn in voorbereiding:
Centrum
en
omgeving,
Vogelpark,
Woonwijken Zuidoost, Woonwijken Zuid en
West en Woonwijken Noordoost. Het bestemmingsplan Bedrijventerreinen volgt in
een later stadium. Het is de bedoeling dat
alle bestemmingsplannen voor 1 juli 2013
zijn vastgesteld. Op de website is een plattegrond beschikbaar waarop u de indeling
van deze nieuwe bestemmingsplannen
kunt aflezen.

Behandeling uitgangspunten in
raad
De gemeenteraad heeft de algemene
uitgangspunten voor alle bestemmingsplannen op 29 januari 2009 vastgesteld.
Hiermee worden ongewenste verschillen
tussen de bestemmingsplannen voorkomen. Op maandag 8 juni 2009 heeft de
commissie Ruimte voor het Centrum en
omgeving en voor Woonwijken Zuidoost,
Woonwijken Zuid en West, en Woonwijken
Noordoost per bestemmingsplan een aantal specifieke uitgangspunten vastgesteld.
Tenslotte is voor het bestemmingsplan
Centrum en omgeving een aantal mogelijke
ontwikkelingslocaties benoemd, waarbij is
aangegeven op welke manier deze worden
opgenomen in het bestemmingsplan. Denk
hierbij aan herontwikkelingen of bouwinitiatieven die worden verwacht of wenselijk
worden geacht.

liggen de stukken ter inzage in de hal van
het raadhuis.
Voor het bestemmingsplan Centrum en
omgeving is de publicatie van de uitgangspunten en ontwikkelingen ook de formele
start van de voorbereiding van het
bestemmingsplan. Dit betekent dat het
mogelijk is om hierop te reageren. Voor de
bestemmingsplannen Woonwijken Zuidoost,
Woonwijken Zuid en West, en Woonwijken
Noordoost zal dit gebeuren zodra de ontwikkelingen per bestemmingsplangebied
bekend zijn. Wij brengen u hiervan tegen
die tijd op de hoogte via bekendmakingen
in HeemstedeNieuws.

Vervolg (en reactiemogelijkheden)
Met de publicatie van de uitgangspunten
van de genoemde bestemmingsplannen
ruim voor de start van de eigenlijke procedure willen wij bereiken dat het gewenste
ruimtelijk beleid kan worden toegepast
zonder dat dit leidt tot een planschaderisico
voor de gemeente. Hoe de planning verder
verloopt, is per bestemmingsplan verschillend.
U leest hierover meer verderop in deze
HeemstedeNieuws, onder Bestemmingsplannen.
Voor het bestemmingsplan Centrum en
omgeving wijzen we u erop dat dit een
bekendmaking is van uitgangspunten,
waarmee de raad de richting voor het
ruimtelijke beleid heeft willen aangeven. U
kunt nu dus uw mening geven over de
gekozen richting.
Op het moment dat de bestemmingsplanprocedure formeel start, bij de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan,
zal de raad zich concreet over het bestemmingsplan uitspreken. Dan kunt u (wederom)
uw mening over het plan geven en zal deze
worden meegewogen in de besluitvorming.
Zie ook verderop in deze HeemstedeNieuws, onder Bestemmingsplannen

Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare
ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer,
kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede.
Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het 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.

Werk aan de weg
Winkelgebied Binnenweg
- Tot medio oktober 2009: reconstructie fase 1 (Zandvaartkade tot aan de Julianalaan).
Over de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen. Tot 22
juni 2009 is de Binnenweg tussen de laad/loslocatie Dekamarkt en het parkeerterrein
van de Dekamarkt afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers (met de fiets aan de
hand) kunnen langs het werkgebied.
- De Zandvaartkade, tussen Haemstedeplein en Binnenweg, is tot eind juni 2009 in
gebruik als opslaglocatie.
Vanwege beperkte toegankelijkheid van de Binnenweg zijn omleidingsroutes ingesteld.
Deze routes worden via bebording aangegeven. Uitgebreide informatie over het project
‘Herinrichting Binnenweg‘ vindt u via www.heemstede.nl

Bernard Zweerslaan
Tot medio juli 2009 wordt de riolering vervangen in de Bernard Zweerslaan. Op dit
moment wordt het weggedeelte aangepakt tussen de Van Breelaan en Johan
Wagenaarlaan. Het werkgebied is afgesloten voor alle verkeer. Vanwege de afsluiting
van de Bernard Zweerslaan is de Componistenwijk-zuid voor autoverkeer alleen bereikbaar via de Von Brucken Focklaan.

Ter inzage
De uitgangspunten van het bestemmingsplan Centrum en omgeving en van
bestemmingsplannen Woonwijken Zuidoost, Woonwijken Zuid en West, en
Woonwijken Noordoost kunt u vinden op
www.heemstede.nl. (Zie: woon & woonomgeving > Bestemmingsplannen). Ook

Uittreksel
bevolkingsregister (GBA)?
www.heemstede.nl

Roemer Visscherplein/ Camphuysenlaan/Vondelkade
Tot en met juli 2009 wordt in het gebied Roemer Visscherplein/Camphuysenlaan/
Vondelkade de bestrating van de wegen en trottoirs hersteld.
Het herstel gebeurt in drie fasen: tot begin juni: Roemer Visscherplein tussen de
Camphuysenlaan en Vondelkade; maand juni: Camphuysenlaan; maand juli: Vondelkade.
Per fase wordt het werkgebied met wegafzettingen en verkeersborden aangegeven.
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Start inspraak Uitgangspuntennotitie
reconstructie Herenweg
Voor de Uitgangspuntennotitie reconstructie Herenweg is een inspraakprocedure
gestart. In deze notitie staan de uitgangspunten voor de reconstructie van de
Herenweg die de komende jaren gaat
plaatsvinden. De reconstructie zal in
4 fases uitgevoerd worden en duurt van
2010 tot 2013.
Bij de reconstructie van de Herenweg
wordt naast het opknappen van het wegdek ook veel aandacht gegeven aan het
verbeteren van de verkeersveiligheid, de
oversteekmogelijkheden en de fietsvoorzieningen. Detailontwerpen van de reconstructie zijn nog niet gemaakt, dit volgt na

de vaststelling van de Uitgangspuntennotitie
reconstructie Herenweg in oktober 2009.
Ook hierover zal nog inspraak plaatsvinden.
De stukken liggen van donderdag 18 juni
tot 19 augustus ter inzage. U kunt hierover
uw mening/zienswijze aan de gemeente
kenbaar maken. Na verwerking van de
inspraakreacties is het de bedoeling dat de
gemeenteraad de nota in oktober 2009
vast kan stellen. Voor nadere informatie
over de Uitgangspuntennotitie reconstructie
Herenweg kunt u zich wenden tot de heer
S. Vente van de afdeling Voorbereiding
Openbare Ruimte, tel: (023)-548 57 87.
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Bouwplannen
Aanvraag monumentenvergunning
2009.134
Rectificatie
2009.123

een gevelwijziging en inpandige verbouwing

Wilhelminaplein 2

het plaatsen van een erfafscheiding,
veranderen vlonder en aanbrengen damwand
t.b.v grondkering

Jan van Gentlaan 6

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 12 juni 2009)
2009.112
2009.117
2009.118
2009.120
2009.124

Agenda

-

het wijzigen van de achtergevel
het uitbreiden van een woonhuis
het veranderen van een vlonder en
aanbrengen damwand t.b.v. grondkering
het plaatsen van 2 naamborden voor het
gezondheidscentrum ZOED
het plaatsen van een terrasoverkapping

Van Merlenlaan 4
Heemsteedse Dreef 45
Jan van Gentlaan 2
Frieslandlaan 35-37
Herenweg 39B

Verleende sloopvergunningen (verzonden 12 juni 2009)
2009.919

Jan van Goyenstraat 21-23
het slopen van een gedeelte van
een winkel/opslag
het verwijderen van asbesthoudende materialen Zandvoortselaan 84

Vergadering gemeenteraad

2009.924

De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 25 juni a.s. om
20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Verleende reguliere bouwvergunning 2e fase (verzonden 12 juni 2009)
2008.174

Op de agenda:
- Kadernota 2009 (bespreekstuk)
- Wijziging Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs (hamerstuk)
- Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2009-2013 (hamerstuk)
- Jaarrekening 2008 en begroting 2010 Veiligheidsregio Kennemerland (hamerstuk)
- Projectbesluit bestemmingsplan Indische wijk voor bouwplan Cloosterweg 5-9
(hamerstuk)
- Grenscorrectie Heemstede-Bloemendaal (hamerstuk)
- Startnotitie Structuurvisie Heemstede (hamerstuk)
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.

Rectificatie
In tegenstelling tot het vermelde in HeemstedeNieuws van 3 juni jl. dient onder de kop
Raadsbesluiten 28 mei bij 'Nadere uitwerking oplossen knelpunten sportaccommodaties' vervolgens te staan:
Voorstel geamendeerd door VVD, CDA, D66, HBB en NH
toegevoegd wordt een besluit over verlichting tennispark Groenendaal

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 25 juni 2009
om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1
20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een urgentieverklaring - niet openbaar 20.30 uur bezwaar tegen de afwijzing van een langdurigheidstoeslag en terugvordering
WWB - niet openbaar 21.00 uur bezwaar tegen de weigering van een wijziging van de huisnummering
Kennemeroord - openbaar Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie,
tel. (023)548 56 07

het uitbreiden van de Plus supermarkt

Jan van Goyenstraat 21-23

Verleende reclamevergunning (verzonden 12 juni 2009)
2009.803

het plaatsen van reclame

Raadhuisstraat 63

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.

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 12 juni 2009) en ontheffing
bestemmingsplan
2009.034

het uitbreiden van een woonhuis en
bouwen garage

Tooropkade 12

De bovenstaande vergunning ligt 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 in beroep gaan bij de rechtbank
Haarlem. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing
bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2009.040
2009.115

het uitbreiden van de eerste verdieping
uitbreiden van een woonhuis en doorbreken
muur begane grond

Timorstraat 59
Javalaan 35

De verzoeken liggen vanaf 18 juni 2009 gedurende 6 weken 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 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.

HeemstedeNieuws

I N F O R M AT I E

V A N

D E

G E M E E N T E

Bestemmingsplannen
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Bestemmingsplan centrum en omgeving
Uitgangspunten en ontwikkelingen
Op maandag 8 juni heeft de commissie voor het bestemmingsplan ‘Centrum en omgeving’
een aantal uitgangspunten en ontwikkelingen vastgesteld. Op de website zijn de algemene
en specifieke uitgangspunten en de ontwikkelingen voor dit bestemmingsplan te lezen.
Ook liggen de stukken ter inzage in de publiekshal van het raadhuis. Met het bekendmaken
van deze uitgangspunten en ontwikkelingen wordt tevens de start van de voorbereiding van
het bestemmingsplan bekendgemaakt, zoals dit is voorgeschreven in artikel 1.3.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening.
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening wordt tevens
bekendgemaakt dat buiten de uitgangspunten en ontwikkelingen geen andere stukken ter
inzage zullen worden gelegd en dat er geen advies zal worden gevraagd aan een onafhankelijke
adviseur.
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Op verschillende locaties verwachten wij ontwikkelingen. Over sommige wordt al langer
gesproken, maar ontbreekt vooralsnog een concreet plan. Van andere locaties kennen wij
niet meer dan een eerste bericht. Deze mogelijke ontwikkelingen zullen de
komende tijd worden geïnventariseerd en zullen, zoals wettelijk verplicht, bij de voorbereiding van de afzonderlijke bestemmingsplannen samen met de uitgangspunten per
bestemmingsplan, bekend worden gemaakt. Op dat moment wordt u ook in de gelegenheid
gesteld om uw mening over de uitgangspunten en ontwikkelingen te geven.

Vervolg
De planning van de bestemmingsplannen is als volgt:
- bestemmingsplannen ‘Woonwijken Zuidoost’ en ‘Woonwijken Zuid en West’:
start 3e kwartaal 2010, ontwerp 2e kwartaal 2011, vaststelling 4e kwartaal 2011
- bestemmingsplan ‘Woonwijken Noordoost’:
start 3e kwartaal 2011, ontwerp 2e kwartaal 2012, vaststelling 4e kwartaal 2012
Als u van plan bent om te gaan (ver)bouwen kunt u nog tot aan de terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan gebruikmaken van de bouwmogelijkheden van de nu geldende
bestemmingsplannen.

Meer informatie
Inspraakprocedure bestemmingsplan
Op grond van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening (van
kracht sinds 1 juli 2008) kunt u nu al reageren op de uitgangspunten en ontwikkelingen.
Zo kunt u dus vooraf, nog voordat er een bestemmingsplan ligt, de gedachtevorming over
de invulling van een gebied in Heemstede beïnvloeden.

Reageren?
Wilt u reageren op de uitgangspunten en ontwikkelingen? U kunt uw reactie op voor
Centrum en omgeving tot en met 29 juli 2009 schriftelijk of mondeling indienen bij het
college van B&W, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Voor meer informatie of vragen kunt u
ook contact opnemen met de heer Ter Haak van de afdeling Ruimtelijk Beleid,
via tel. (023) 548 57 66 of de heer Van der Aar van dezelfde afdeling, via tel. (023) 548 57 64.

Vervolg
De inspraakreacties en de beantwoording daarvan zullen worden verwerkt in een nota van
beantwoording. Hierin wordt aangegeven op welke manier uw reactie wordt betrokken in de
opstelling van de eerste variant van het bestemmingsplan, het ontwerp-bestemmingsplan.
De nota wordt aan alle insprekers toegezonden.
Als de uitgangspunten en ontwikkelingen van dit nieuwe bestemmingsplan zijn vastgesteld,
wordt begonnen aan de opstelling van de toelichting en voorschriften en aan het ontwerp
van de bestemmingsplankaart. Op het moment dat het ontwerp-bestemmingsplan wordt
behandeld door de commissie Ruimte kan uw mening worden meegewogen in de besluitvorming. Naar verwachting zal het ontwerp-bestemmingsplan ‘Centrum en omgeving’ na de
zomer van 2010 ter inzage worden gelegd. Het bestemmingsplan wordt uiteindelijk door de
gemeenteraad vastgesteld, naar verwachting in het vierde kwartaal van 2010. Dit
betekent dat als u van plan bent om te gaan (ver)bouwen u nog tot aan de terinzagelegging
van het ontwerpbestemmingsplan gebruik kunt maken van de bouwmogelijkheden van de
nu geldende bestemmingsplannen.

Bestemmingsplannen ‘Woonwijken Zuidoost’, ‘Woonwijken
Zuid en West’ en ‘Woonwijken Noordoost’
Uitgangspunten
Maandag 8 juni heeft de commissie voor bestemmingsplannen ‘Woonwijken Zuidoost’,
‘Woonwijken Zuid en West’, en ‘Woonwijken Noordoost’ een aantal uitgangspunten vastgesteld. Op de website zijn deze uitgangspunten te lezen. Ook liggen de stukken ter inzage in
de publiekshal van het raadhuis. Met het bekendmaken van deze uitgangspunten wordt de
voorbereiding van het bestemmingsplan aangekondigd, zoals dit is voorgeschreven in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Inspraakprocedure bestemmingsplan
U kunt nog niet reageren op de uitgangspunten. Het doel van deze publicatie en de plaatsing op de website, is om u nu alvast te informeren over de uitgangspunten van de bestemmingsplannen ‘Woonwijken Zuidoost’, ‘Woonwijken Zuid en West’, en ‘Woonwijken Noordoost’.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Boor, tel. (023)-548 57 61 of
mboor@heemstede.nl of de heer B. ter Haak ,tel. (023)-548 57 66 of bterhaak@heemstede.nl.

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats
nabij de woning Borneostraat 16 als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
ten behoeve van de bewoonster.
(verzonden 11 juni 2009).
Het besluit ligt vanaf 18 juni 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.

Kapvergunning(en)
Er zijn kapvergunningen verleend voor:
- Het kappen van 1 den op het perceel Laan van Insulinde 8, kadastraal bekend gemeente
Heemstede sectie C. 03016. De boom wordt gekapt omdat de boom te groot is geworden
voor de relatief kleine voortuin.
- Het kappen van 1 conifeer op Mina Druckerhof 12, kadastraal bekend gemeente
Heemstede sectie C. 04329. De boom wordt gekapt omdat de boom te groot is geworden
en overlast veroorzaakt voor voetgangers.
- Het kappen van 2 sparren en 1 conifeer op het perceel Maaslaan 33, kadastraal bekend
gemeente Heemstede sectie B. 09029. De bomen worden gekapt omdat de bomen te
groot zijn geworden voor de achtertuin.
Aan deze kapvergunningen is op basis van artikel 4.3.5 van de APV het volgende bijzondere vergunningsvoorschrift verbonden: de vergunningen zijn pas van kracht met ingang
van de dag na de dag waarop de bezwaartermijn afloopt. Indien gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de vergunning niet van
kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 17 juni 2009 zes weken ter inzage in
de hal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

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.
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Kennisgeving terinzagelegging
EU ontwerpactieplan geluid
Burgemeester en wethouders van Heemstede maken bekend dat ze op 26 mei 2009 onder
nr. 2009 412214 een ontwerpactieplan hebben vastgesteld als bedoeld in artikel 122 van de
Wet geluidhinder.
Dit ontwerpactieplan geluid ligt voor iedereen ter inzage gedurende een periode van zes
weken:
- 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
Ook is het mogelijk een toelichting op het actieplan te krijgen, hiervoor moet een afspraak
worden gemaakt met het secretariaat van de Milieudienst IJmond, telefoon (0251)-26 38 63.
In de ter inzageperiode kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze op het
ontwerpactieplan indienen. De ingebrachte zienswijzen worden behandeld als onderdeel
van de openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht.
Het actieplan en de onderliggende geluidsbelastingkaart zijn ook in te zien op de internetsite van de Milieudienst IJmond http://www.milieudienst-ijmond.nl/
De verplichting tot het opstellen van een actieplan is opgenomen in artikel 122 van de Wet
geluidhinder en vloeit voort uit de implementatie van de Europese Richtlijn omgevingslawaai in Nederland. Dit actieplan bevat het geluidsbeleid voor de periode 2009-2013.
Het actieplan volgt op de eerder opgestelde geluidsbelastingkaart die een weergave geeft
van de geluidsbelasting veroorzaakt door de wegen, spoorwegen en bedrijven op of nabij
de gemeente. Daarbij is ook inzichtelijk gemaakt het aantal geluidsgevoelige objecten, zoals
woningen en hoeveel bewoners in een bepaald gebied aan bepaalde waarden van de
geluidsbelasting worden blootgesteld.Tegen de vaststelling van het actieplan is, na
verwerking van de ingediende zienswijzen, geen bezwaar of beroep mogelijk.
Het actieplan bevat alleen beleidvoornemens en voorgenomen maatregelen en is niet
gericht op direct rechtsgevolg.

Kennisgeving voornemen voorbereiding
projectbesluit
Kennisgeving
Door de eigenaar van het perceel Cloosterweg 5-9 is een bouwaanvraag ingediend voor de
vestiging van een pianowinkel met een bovenwoning. Het bestemmingsplan ‘Indische Wijk’
laat op deze locatie met de bestemming ‘Detailhandel’ geen woonbebouwing toe.
In verband hiermee maken burgemeester en wethouders ingevolge het bepaalde in artikel
1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening het voornemen bekend om de voorbereiding van een
projectbesluit, als bedoeld in artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening te starten.
Daarbij wordt tevens bekendgemaakt dat er geen advies zal worden gevraagd aan een
onafhankelijke adviseur.

Terinzagelegging
De bouwaanvraag en de ruimtelijke onderbouwing kunt u vinden op de website
www.heemstede.nl. Ook liggen de stukken vanaf 18 juni a.s. voor een periode van 4 weken
ter inzage in de hal van het raadhuis.
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Het is in deze fase nog niet mogelijk om uw mening/zienswijze aan de gemeente kenbaar
maken, omdat nu eerst het vooroverleg met het rijk, de provincie en het Hoogheemraadschap
Rijnland wordt gevoerd.
Voor nadere informatie over het bouwplan kunt u contact opnemen met de heer R. van der
Aar van de afdeling Ruimtelijk Beleid. Zijn telefoonnummer is (023)-548 57 64.

Vervolg
Nadat het hiervoor genoemde vooroverleg heeft plaatsgevonden, zal een ontwerpprojectbesluit worden vastgesteld en ter inzage worden gelegd. Dit zal naar verwachting na de
zomer gebeuren. Op dat moment kunt u uw mening/zienswijze aan de gemeente kenbaar
maken en zal deze worden meegewogen in de definitieve besluitvorming. Het definitieve
besluit wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2009 genomen.

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u
voor al uw vragen op het gebied van wonen,
zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket
Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of
het nu gaat om het aanvragen van een
voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij
het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in
de woning of een rolstoel) of om informatie
en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur
kunt u, zonder afspraak, bij het Loket
langskomen. U kunt ons ook bellen om uw
vraag te stellen.
Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 13.00 uur.

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).

