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Bij Paswerk, brandweer en GGD moet er geld bij

Gemeenten Zuid-Kennemerland 
willen niet blijven spekken
Regio – Paswerk, het bedrijf 
dat mensen die, tijdelijk of lang-
durig, buiten het reguliere ar-
beidsproces staan aan het werk 
houdt, presenteert jaarlijks ver-
liezen. De gemeenten financie-
ren deze organisatie voor een 
groot deel. Daarnaast zijn de 
gemeenten ook eens de groot-
ste klant van Paswerk.

In Heemstede zijn Paswerk me-
dewerkers onder andere actief 
op de begraafplaats en bij de 
groenvoorziening. Jaarlijks komt 
het bedrijf met negatieve cijfers 
en of de gemeenten maar wil-
len bijpassen. Haarlem, met 80% 
de grootste geldschieter, vindt 
het nu welletjes en is niet lan-
ger bereid de verliezen aan te 
vullen. Hoewel andere gemeen-
ten dit nog wel hebben overwo-
gen heeft de Haarlem lobby een 
aantal andere deelnemende ge-
meenten, waaronder Heemste-
de, achter zich weten te krijgen. 
Paswerk is verzocht het gehe-
le verlies uit de eigen reserves 
aan te vullen. Wel wordt er voor 
gewaakt dat Paswerk voldoende 
solvabel blijft. Zo niet dan sprin-
gen de gemeenten alsnog bij. 
De gemeenteraad van Heemste-
de heeft besloten dat een deel 
van het verlies alsnog wordt 
aangevuld.

Brandweer en GGD
Een tweede affaire speelt zich af 
binnen de veiligheidsregio. De 
Heemsteedse brandweer is on-
der andere opgegaan in dit sa-
menwerkingsverband. De orga-
nisatie die zich bezighoudt met 
de veiligheid van Heemskerk 
tot en met de Haarlemmermeer 
komt maar liefst 4,3 miljoen euro 
te kort. Ook hier hebben de ge-
meenten weinig zin om het be-
drag zomaar even aan te vul-
len. De bedrijfsvoering is vol-
gens rapportages ondeugdelijk. 
Men denkt bij de Brandweer en 
GGD aan investeringen in ma-
terieel zoals ladderwagens, zie-
kenwagens, brandslangen en al 
dit soort zaken. De investering 
in deze apparatuur was in 2009 
slechts 300.000 euro. Wel wordt 
er verbouwd voor ruim 1 miljoen 
euro en geïnvesteerd in ICT voor 
nog eens 1 miljoen.
Volgens het jaarverslag van de 
GGD hebben zij teveel manage-
ment in dienst zodat de kosten 
bijna 300.000 euro hoger uit-
vielen dan begroot. Ook bij de 
Brandweer is er voor 1,8 miljoen 
aan personeel ingehuurd om de 
organisatie te ondersteunen bij 
de opbouw van de regio. Pos-
ten op de lijst vorderingen blij-
ken dubbel te zijn geboekt, ne-
gatief verschil 1,2 miljoen euro. 

Het management gaf 193.000 
euro uit aan trainingen. Mana-
gers werden ondermeer onder-
richt in leidinggeven en planning 
en control. Zaken waarvan ver-
wacht mag worden dat als men 
een manager in dienst neemt hij 
of zij al over deze competenties 
beschikt. In 2007 betaalde de 
gemeente Heemstede 1,1 mil-
joen aan Brandweerzorg, in 2009 
is dat opgelopen tot 1,6 miljoen.
Desondanks vindt de gemeente 
Heemstede dat feitelijke hulp-
verlening in de regio uitste-
kend is. Dit zou blijken uit het 
feit dat de regio Kennemerland 
qua prestaties, inzetbaarheid en 
opvolging de tweede plaats in-
neemt van alle regio’s, na Rot-
terdam Rijnmond.
Er is door de betrokken ge-
meentes aan de leiding van de 
regio te verstaan gegeven dat zij 
eerst maar eens hun eigen ver-
mogen moeten aanspreken al-
vorens bij de gemeenten aan te 
kloppen. De Gemeente Heem-
stede sluit zich bij deze opvat-
ting aan. De regio zal zelf met 
oplossingen moeten komen. Ge-
dwongen door de landelijke be-
zuinigingen gaan nu ook de ge-
meenten zorgvuldiger om met 
het verstrekken van gelden aan 
samenwerkingsverbanden. 
Eric van Westerloo

Lieve Oranje-foto
Bennebroek - Hedy de Bats stuurde vaker een mooie 
foto in en ook nu is zij er weer in geslaagd een leuke en 
lieve kiek te maken. Op de foto haar dochter Alexandra 
met ‘Beessie’. “Moe van het toeteren en juicen viel Alexan-
dra in slaap op de bank, met de WK-mascotte...”

Heeft u ook zo’n lieve, grappige, vrolijke WK-foto? Stuur 
in en maak kans op heerlijke spare-ribs voor 2, beschik-
baar gesteld door Ribs 2 go bij Restaurant Cozy en een fles 
heerlijke Oranje Rose van Mitra.

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

Ook dit jaar weer tuinenwedstrijd
Heemstede/Bennebroek – Een tuinenmin-
nend volkje, dat Heemstede en ook Bennebroek 
heeft prachtige tuinen in huis. Dat is elk jaar 
weer te merken aan de inzendingen voor de tui-
nenwedstrijd die de Heemsteder elk jaar orga-
niseert. Succes verdient herhaling en dus ook 
dit jaar een tuinenwedstrijd. Doet u mee? Stuur 

een foto van uw voor- of achtertuin(tje), balkon 
of terras en vertel er in het kort bij waarom u 
trots bent op uw tuin. Graag ook vermelding van 
adres en telefoonummer. Digitale foto’s kunnen 
worden gestuurd naar: redactie@heemsteder.nl 
Per post kan ook: De Heemsteder, Visserstraat 
10, 1431 GJ Aalsmeer ovv ‘tuinenwedstrijd’.

óók elke week op www.heemsteder.nl



pagina 2 de Heemsteder - 30 juni 2010

Verschijnt woensdag

EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID

Informatie 
advertentie-tarieven:
Tel. 0297-368671
mobiel 0650-284402

aanleveren van advertentie
aanlever@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
mobiel 0650-284402

aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl

Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

Postadres,
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
Internet www.heemsteder.nl

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

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

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

EDITIE 5
oPlaag 17.575

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. 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 toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

WINNAARH’LEMMERMEERCULINAIR 2009

Cozy Restaurant 
Wipperplein 3 
Heemstede
023-5293186
www.cozyrestaurant.nl
Maandag en dinsdag gesloten.

CULINAIRE WERELDREIS

6 GANGEN 
 29,50

Res t au r a n t

Villa `t Clooster ligt op het landgoed Hageveld, aan de west-
zijde van het monumentale hoofdgebouw  en de brug. 
Villa t Clooster is gesitueerd op de oude, 17de-eeuwse bui-
tenplaats ’t Groot Clooster. De naam verwijst naar het mid-
deleeuwse klooster dat hier ooit gestaan heeft. Nadat het 
oorspronkelijke buitenhuis in 1860 is gesloopt, wordt in 1873 
villa ‘t Clooster gebouwd. Voormalig burgemeester en notaris 
Jan Dólleman laat de villa bouwen voor zijn zoon en toenma-
lig burgemeester Jan Philip Dólleman. De Haarlemse archi-
tect A. van der Linden tekent het ontwerp. In 1903 wordt het 
pand vergroot met een tweelaags aanbouw aan de oostzijde. 
Dit uitbreidingsplan is een ontwerp van architect W.A. Aber-
son, broer van de toenmalige bewoner.  
De buitenplaats Het Klooster transformeert in 1922 met de 
bouw van het Bisschoppelijk College tot landgoed Hageveld. 
Tot 2002 is de villa in gebruik bij het Bisschoppelijk Colle-

ge Hageveld. Inmiddels is het 
pand particulier bewoond 
door de familie Lamers. Met 
de oude bouwtekeningen van 
Harry van Assema, bewoner 
van het gemeentelijke monu-
ment achter `t Clooster, kon-
den ze het interieur in de oor-
spronkelijke staat terugbren-
gen, wel met inbreng van ei-
gen smaak. Achter het tocht-
portaal bevindt zich een mo-
numentale centrale hal. De 
hoofdvertrekken en keuken-
gedeelte sluiten hier op aan. 
Vanuit deze centrale hal loopt 
een brede bordestrap met 
twee armen naar de verdie-
ping. De trapleuningen bezit-
ten sierlijk gesneden, gepro-
fileerde balusters. Het monu-
mentale trappenhuis neemt 
een centrale plaats in en om-
sluit de centrale hal aan vier 
zijden. 
Van de oorspronkelijke repre-
sentatieve afwerking zijn de 
paneeldeuren met profiellijs-

ten bewaard gebleven. Evenals het geornamenteerde stuc-
plafond met een prachtig medaillon in de keuken, de vroege-
re herenkamer, dat teruggevonden werd achter een verlaagd 
plafond. De dienstbodetrap is door de familie Lamers weer in 
gebruik door de drie dochters die er hun `eigen` etage kun-
nen bereiken. 
Een renovatie die een jaar in beslag nam. 
De villa is opgetrokken op een min of meer symmetrische 
plattegrond en heeft twee bouwlagen onder een samenge-
steld zadeldak, gedekt met gesmoorde (OV) Hollandse pan-
nen. Links en rechts van de topgevel zitten twee kleine dak-
kapellen. De bouwmassa bestaat uit een ouder, uit 1873 da-
terend bouwdeel en uit een, aan de rechterzijde gesitueerd, 
terugspringend bouwdeel dat uit 1903 dateert. 
Alle gevels zijn gepleisterd en wit geschilderd. 
De voorgevel uit 1873 heeft een risalerende middenpartij die 
wordt geflankeerd door vijfhoekige uitbouwen met een ter-
ras daarboven. Het risaliet wordt beëindigd door een hogere, 
driehoekige topgevel met zadeldak met grote overstekken. 
Net onder de topgevel staat het opschrift: 18 ’t Clooster 73. 
De centrale entreepartij, geflankeerd door kolommen, heeft 
een decoratief gesneden houten entreedeur met meerruits 
bovenlichten. 
De verdieping heeft een grote loggia met vier houten, zuilvor-
mige kolommen en een centrale grote rondboog. De begane 
grond heeft een uitgebouwde, houten serre met decoratief 
gesneden pilasters en segmentbogen.   
De villa wordt omgeven door forse bomen, slingervijvers, 
kronkelende lanen en rechte sloten  die onderdeel uitmaken 
van het landgoed Hageveld. 
Ton van den Brink

Heemstede – De trots van Heemstede door de gemeen-
te is in kaart gebracht met een gemeentelijke monu-
mentenlijst, waar eind 2009 een aantal monumen-
ten aan zijn toegevoegd.  De Heemsteder gaat deze 
monumenten aan u voorstellen. Deze monumentenlijst 
is tot stand gekomen door ijverig werk van de Historische 
Vereniging Heemstede-Bennebroek, die de feitelijke aan-
zet heeft gegeven  om tot een gemeentelijke monu-
mentenlijst te komen. Door de gemeente zijn de objec-
ten, meest woonhuizen, voorzien van een bruin infor-
matiebordje met daarop de bijzonderheden van het ge-
bouw. Deze bordjes zijn mede gesponsord door de ANWB. 
Beschrijvingen van monumenten vindt u op de website van 
de Historische Vereniging, www.hv-hb.nl.

Villa ‘t Clooster
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Minder geld voor subsidies
Bezuinigingsvoorstellen laten 
op zich wachten
Heemstede - Eerder al bericht-
te de Heemsteder al over de be-
zuinigingsvoorstellen die het 
college in opdracht van de raad 
heeft opgesteld. Nu lag er een 
voorstel op tafel waarover de 
raadsleden konden stemmen. 
Ook in de commissie financi-
en was er al een debat over ge-
voerd. Dit had tot gevolg dat het 
voorstel al op onderdelen was 
aangepast.

Wachten op de begroting
2011
De VVD vroeg om ook de uitga-
ven van het lopende jaar te con-
troleren op nut en noodzaak.
De liberalen wilden het geld dat 
staat gereserveerd voor het op-
knappen van het Wilhelmin-
aplein en de reservering voor 
parkeren terugstorten in de re-
serves. De VVD wil dat de bezui-
nigingsvoorstellen als basis voor 
de begroting van 2011 gelden.
Zij willen niet versneld afschrij-
ven op de activa, willen opnieuw 
kijken naar de kerntaken van de 
gemeente en zeker geen OZB 
verhoging. De VVD wil de uit-
gaven van de gemeente struc-
tureel lager hebben en zoeken 
naar meer samenwerking met 
omringende gemeenten. Spij-
kers met koppen slaat de VVD 
pas bij de behandeling van de 
begroting 2011.

Verschil van inzicht bij
collegepartijen CDA en VVD
D66 vindt de begroting inflexi-
bel, maar gaat wel akkoord met 
het voorstel zoals dat er ligt. Vol-
gens D66 woordvoerder Van 
Zon past het stuk binnen het 
collegeakkoord dat is gesloten.
Johan Maas (PvdA) vond het 
juist niet passen in het ak-
koord en begreep niet waarom 
D66 opeens mee gaat met ex-
tra bezuiniging op de voorzie-
ningen. Hij snapte niet dat D66 
eerst met 3 ton bezuinigingen 
akkoord ging en nu het 4 ton is 
geworden ook daar geen moei-
te mee heeft. D66 staat op het 
standpunt dat als er diep moet 

worden ingegrepen dat dan ook 
echt moet gebeuren.
Het CDA gaf aan dat konden in-
stemmen met het voorstel en dit 
te gebruiken als uitgangspunt  
voor de begroting van 2011. Wel 
willen zij dat het herinrichting-
onderzoek naar het Wilhelmin-
aplein en het parkeren doorgaat 
en wil de gereserveerde bedra-
gen hiervoor als stelpost opne-
men in de begroting. Voorstan-
der is het CDA van het profijtbe-
ginsel maar wil de minima bui-
ten schot laten. Zij breekt ook 
een lans voor de mantelzorgers, 
gaan akkoord met een bezuini-
ging van 10% op het onderhoud 
aan de wegen, maar willen niet 
bezuinigen op het straatmeubi-
lair. Heeremans (CDA) verweet 
de VVD niet te willen doorpak-
ken en de bezuinigingen past 
echt in te vullen tijdens de be-
handeling van de begroting 
2011. Als er nu geen richting 
wordt gegeven gaan onze amb-
tenaren zwemmen stelde Hee-
remans.
Leenders (VVD) kon dit volgens 
heel goed verklaren. “Het voor-
liggende stuk is nog niet af” 
vond hij “er ligt alweer een nieu-
we kortingsopdracht vanuit Den 
Haag en die is nog niet verwerkt 
in dit stuk. Daarom wachten wij 
liever totdat er meer duidelijk-
heid is” vond hij.
Het werd duidelijk dat de beide 
collegepartijen hierin recht te-
genover elkaar stonden.

College maakt verkeerde
keuzes
Maas (PvdA) hekelde de wij-
ze waarop het PvdA plan, inge-
bracht in de vorige raadsperio-
de omtrent  het Wilhelminaplein, 
nu opeens ter discussie stond. 
Er moet geïnvesteerd worden en 
niet bezuinigd. De keuzes van 
dit college kon zijn goedkeuring 
niet hebben. “Het college kiest 
voor rijkdom boven armoede, 
bomen boven mensen en bezui-
nigingen boven investeringen” 
was zijn conclusie. Op zich had 
de PvdA voorman een helder 

betoog om zijn visie te staven.
Heemstede ontvangt 47% van 
haar inkomsten van het Rijk. Als 
het Rijk daarop bezuinigt zou 
een evenredig deel van deze be-
zuiniging in mindering kunnen 
worden gebracht aan de ont-
vangers van gemeenschaps-
geld. Het college kiest echter ri-
goureus te snijden in de uitga-
ven. Maas ziet liever dat de OZB 
inkomsten worden verhoogd 
waardoor de huurders en de ei-
genaren ongeveer evenveel bij-
dragen aan de bezuinigingen 
volgens de  PvdA stijgen de las-
ten voor de huurders 5% en de 
eigenaren 2,8% . Dit zit hem in 
de verhoging van afval en riool-
heffingen. Hij diende daartoe 
een motie in die het ondanks de 
steun van Greon Link niet haal-
de.

HBB, zorg over de regeer-
kracht van het college
GroenLinks was niet gelukkig 
met de tendens van het stuk. Zij 
stemde dan ook als enige tegen 
het voorstel. Sabelis (GL) kon 
zich vinden in de woorden van 
haar CDA-collega en de motie 
van de PvdA. GroenLinks is het 
oneens met het onevenredig be-
lasten van de inwoners en dan 
vooral de zwakkere. HBB kon 
akkoord gaan met het voorstel, 
maar sprak de wens uit dat het 
college nu eens echt zou gaan 
regeren en hoop daar na het re-
ces iets van te gaan merken.
Ates (HBB) vond het vreemd dat 
voorstellen nu opeens beleid-
voornemens zijn geworden.
Hij verwacht dat met het af-
schaffen van het gratis ophalen 
van het grofvuil er een toename 
van het zwerfvuil ontstaat.
Pas met de begroting voor 2011 
wordt echt duidelijk wat de con-
sequenties voor de Heemstede-
naren en de organisaties zijn. 
Dat veel subsidies ten prooi val-
len aan de bezuinigingen zal 
duidelijk zijn. Wie waarin wordt 
getroffen zal dus pas in novem-
ber dit jaar bekend worden.
Eric van Westerloo 

Oranjefans, jong en oud
Heemstede - “Kleinzoon Jayden Smalburg uit Haarlem op 
visite bij opa Henk Groenewegen in Heemstede. Ze zitten 
helemaal klaar voor de wedstrijd!”
Ingestuurd door Henk Groenewegen uit de Eikenlaan in 
Heemstede.

Oranje kanjers
Heemstede - Dieuwke Huiberts portretteerde haar man 
met de kinderen. Als onderschrift stuurt ze: “Papa met zijn 
kanjers Jolijn en Wieke!”

Oranje foto:
Hollandser kan bijna niet!

Heemstede – Een erg grappige inzending: deze foto ge-
maakt op 26 juni ‘s avonds langs de ringvaart ter hoogte van 
Global Garden.
Deze 2 (nep-)koeien zijn in het oranje aangekleed ter ere 
van het Oranje-WK.
Ingezonden door M. Heemskerk, wonend aan de Abraham 
van der Hulstlaan in Bennebroek.

Nieuwe cursus Casca
Websites bouwen met Web Easy
Heemstede - Kinderen zijn vaak 
heel bedreven met de computer. 
Ze leren al vroeg wat ze er alle-
maal mee kunnen doen en dat 
is erg handig voor werkstukken, 
brieven schrijven, uitnodigingen 
maken en spelletjes doen. Maar 
een eigen website maken is ook 
heel leuk!
Dat kan nu bij Casca in de cur-
sus Websites bouwen met Web 
Easy (9-12 jaar).

Met de fijne software van Web 
Easy en Visual Steps leren kin-
deren op een hele duidelijke 
manier websites bouwen, eigen 
foto’s, afbeeldingen, tekst en hy-
perlinks toe te voegen, sjablo-
nen te gebruiken en hun websi-
te op het internet te zetten. Ken-
nis van HTML is niet nodig. De 
cursus Websites bouwen met 
Web Easy (9-12 jaar) van docent 
Ed Bunschoten 

(7 lessen) start op donder-
dag 16 september van 16.00 
tot 17.30 uur en wordt gegeven 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. U kunt uw 
kind(eren) nu al opgeven. Dat 
kan op werkdagen van 9-12 uur, 
telefoon: 023-548 38 28-1 of via 
de website www.casca.nl. 



Heemstede – “Wat gaat de tijd 
toch snel”, aldus Alex Miezen-
beek. “Ik weet nog goed dat 
ik startte met mijn kaaswinkel 
in Heemstede, die ik overnam 
van Corrie, eigenaresse van De 
Kaashoek in Zandvoort, na er 10 
jaar gewerkt te hebben. Al met al 
is  mijn passie voor kaas 25 jaar 
geleden begonnen en sindsdien 
niet meer  gestopt. Afgelopen 
jaar is mijn winkel stukje voor 
stukje verbouwd, met als eind-
resultaat een intieme en sfeer-
volle winkel en op 1 juli bestaat 
mijn winkel alweer 15 jaar! 

Woonkeuken
Na jaren te hebben gewerkt met 
een toonbank, hebben we be-
sloten de nieuwe winkel anders 
in te delen en de klanten dus 
niet meer te bedienen vanach-
ter een toonbank. Nu staan we 
juist tussen de klanten en door 
dit contact ontstaat een gezelli-
ge sfeer. Klanten vinden het een 
mooie woonkeuken, waarbij ge-
zelligheid een belangrijke plaatst 
inneemt. Door de verbouwing 
werd de winkel meer een ge-
heel, waarbij de werkbanken en 
kasten meer op elkaar zijn af-
gestemd. Mijn klanten reageren 
zeer positief, zij zijn verrast door 
het mooie resultaat en ervaren 
een prettige winkelsfeer.  

Lekkerste smaak en 
pure kwaliteit
In mijn kaaswinkel bieden we  
een compleet scala Hollandse 
kaas, buitenlandse kaas, wijnen, 
eigen gebrande noten, voorver-
pakte noten en toast, bedoeld 
voor de dagelijkse kaasliefheb-
ber als wel voor diegenen die 
iets speciaals willen. Komt u dus 
voor de lekkerste smaak naar 
onze gezellige winkel en proef 
de pure smaak van kwaliteit!”
Het Kaasboerinnetje vindt u aan 
de Binnenweg 27. Telefoon: 023-
5286260.
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Provincie niet voortvarend genoeg?

Bewoners Vogelpark rustig 
onder asbestvondst
Heemstede - Enige weken te-
rug werd door een bewoner aan 
de Jan van Gentlaan in het Vo-
gelpark asbest aangetroffen. De 
bewoner informeerde de ge-
meente en daarmee werden al-
le raderen in gang gezet. Bij een 
asbestvondst wordt de gemeen-
te direct buitenspelgezet en 
neemt de Provincie de leiding 
over. Het is dan ook de Provincie 
die maatregelen treft en verder 
onderzoek doet. Ook de GGD en 
de projectontwikkelaar zijn be-
trokken partijen.
De Provincie acht het, na onder-
zoek, onwaarschijnlijk dat er op 
meerdere plaatsen in de Vogel-
wijk asbest in de grond zit.
Tijdens de voorbereiding van de 
bouw was bekend dat er op twee 
locaties asbest in de bodem zat. 
Dit is, nog voor de bouw begon, 
verwijderd door de aannemer en 

uit bodemonderzoek bleek dat 
de rest van het terrein schoon 
was.
Waarom nu, op een onverwach-
te locatie, toch asbest is gevon-
den is een raadsel. De project-
ontwikkelaar heeft een sane-
ringsplan opgesteld. De Provin-
cie moet dit plan nog wel goed-
keuren. Dat een en ander zich al 
een maand voortsleept en het 
asbest nog steeds in de tuin ligt 
wekt de indruk dat de Provincie 
het niet echt voortvarend aan-
pakt.
De gemeente heeft op zich ge-
nomen de bewoners van de wijk 
te informeren. Na een eerste 
schrijven meldde zich slechts 
één bezorgde bewoner, verder 
bleef het stil.
De bewoners van deze nieuwe 
wijk maken zich weinig zorgen 
en genieten volop van hun nieu-

we huis en tuin.
Wanneer het asbest in de Jan 
van Gentlaan wordt opgeruimd 
is dus nog niet bekend.
Ook blijft de vraag openstaan 
wie uiteindelijke de sanerings-
kostenkosten zal betalen. De re-
gelgeving op dat punt is com-
plex. In principe draait de eige-
naar op voor de kosten, maar er 
kunnen omstandigheden zijn 
waardoor de kosten kunnen 
worden verhaald. Wist iemand 
van de vervuiling maar hield 
die zijn mond, is het vooronder-
zoek wel goed uitgevoerd, is er 
door een instantie onterecht een 
schoongrond verklaring afgege-
ven. 
Het getroffen gezin zit voorlopig 
met een ontoegankelijke tuin en 
moet voor een zonnebad of bar-
becue de deur uit.
Eric van Westerloo

Het Kaasboerinnetje 
bestaat 15 jaar!

Vakantie-workshops in de bibliotheek
Aan de slag met internet, weblogs en rss feed
Heemstede/Haarlem - De bi-
bliotheek (Haarlem en Heem-
stede) organiseert in de vakan-
tietijd drie workshops: Je eigen 
RSS feed, Maak je eigen weblog 
en Handig met internet voor se-
nioren.

Je eigen RSS feed
Een feed is een handig middel 
om automatisch op de hoog-
te te blijven van je interesse op 
Internet. In de workshop leer je 
hoe je een abonnement neemt 
op RSS feeds en krijg je uitleg 
over feedreaders en het zoeken 
van feeds. De workshop bestaat 
uit één bijeenkomst die zowel in 
Bibliotheek Noord als in Biblio-
theek Heemstede wordt gege-
ven. 

Datum, tijd, locatie en kosten
•12 Juli, van 9.30 – 11.00 uur in 
Bibliotheek Noord, Planetenlaan 
170 te Haarlem. Kosten: 5,- / 7,50 
( niet-leden). 
•2 Augustus, van 9.30 – 11.00 
uur in Bibliotheek Heemstede, 
Julianaplein 1 te Heemstede. 
Kosten: 5,- / 7,50 ( niet-leden).

Tijdig aanmelden is gewenst en 
kan in Bibliotheek Noord, Biblio-
theek Heemstede of telefonisch 
via 023-5115300. 

Maak je eigen weblog
Een weblog op Internet is een 
leuke manier om informatie te 
delen over bijvoorbeeld een 
hobby, een favoriete sport of va-
kantieland. In de workshop leer 
je een weblog opzetten, infor-
matie toevoegen en het plaat-
sen van foto’s en video. De 
workshop bestaat uit twee bij-
eenkomsten. 

Datum, tijd, locatie en kosten
• 19 Juli (deel 1) en 26 juli (deel 
2), van 9.30 – 11.30 uur in Bibli-
otheek Noord, Planetenlaan 170 
te Haarlem. Kosten: 17,50 / 20,- 
(niet-leden).
• 9 Augustus (deel1) en 16 au-
gustus (deel 2), van 9.30 – 11.30 
uur in Bibliotheek Heemstede, 
Julianaplein 1 te Heemstede. 
Kosten: 17,50 euro/ 20,- (niet-le-
den).

Tijdig aanmelden is gewenst en 
kan in Bibliotheek Noord, Biblio-
theek Heemstede of telefonisch 
via 023-5115300. 

Handig met Internet voor
senioren
Op Internet surfen is een idea-
le manier om informatie te zoe-
ken en te vinden. Maar zoeken 
op Internet is niet altijd gemak-

kelijk: pagina’s vol zoekresulta-
ten en onduidelijke websites. Je 
vindt niet altijd wat je zoekt. En 
is wat je vindt wel betrouwbaar? 
Tijdens twee bijeenkomsten 
wordt aan de hand van prakti-
sche voorbeelden geleerd hoe je 
slimmer kunt zoeken op Internet 
en de gevonden informatie kunt 
beoordelen op betrouwbaarheid. 
Ook leer je kritisch en veilig om 
te gaan met Internet. De work-
shop wordt gegeven door des-
kundigen van Seniorweb

Datum, tijd, locatie en kosten
• 22 Juli (deel 1) en 29 juli (deel 
2), van 10:00 – 12:00 uur in Bibli-
otheek Heemstede, Julianaplein 
1 te Heemstede. Kosten: 17,50 
euro/ 20,- (niet-leden).
• Bij de prijs is de hand-out Han-
dig met Internet inbegrepen. 

Tijdig aanmelden is gewenst en 
kan in Bibliotheek Heemstede of 
telefonisch via 023-5115300. 

Om mee te kunnen doen aan 
een workshop beschik je over 
computer- en internetvaardig-
heden.

Kijk ook op de website van 
de Bibliotheek Haarlem www.
sbhaarlem.nl. 

Kabouter- of piratenkist voor kinderfeestje
Heemstede - Een schatkist met 
attributen voor een piratenfeest? 
Ooglapjes, palmboom, oorbellen 
en hoofdoeken? Ziet u uw stoe-
re kids al rondlopen? U maakt 
het Piratenfeest zelf af met een 
speurtocht die u zelf in de buurt 

uitzet, piratenhapjes en  the-
maspellen! Of juist een kabou-
terkist met paddestoelen, baar-
den, knapzakjes en puntmut-
sen? Met mooi weer naar het 
bos of in de tuin, kabouterspel-
letjes – zelfbedacht of van inter-

net – maken er samen met de 
spullen uit de kabouterkist een 
vrolijk feest van. Casca heeft de-
ze kisten voor een té gek kinder-
feest nu te huur! Bel voor meer 
informatie: 023-548 38 47 of mail 
naar plexat@casca.nl.

Win een metamorfose 
bij Hair & Beauty 

Lounge Heemstede
Heemstede – Vorige week publiceerde de Heemsteder de 
metamorfose van Barbara Jansen. De mooimakers van Hair & 
Beauty Lounge Heemstede hebben Barbara een pracht van een 
make-over gegeven.

Wilt u ook kansmaken op een metamorfose? Meld u dan aan bij 
Hair & Beauty Lounge Heemstede, Blekersvaartweg 14a, 2101 
CB Heemstede. Tel. 023-5474435. Wie weet bent u de gelukkige 
winnaar. Aanmelden kan tot 15 juli 2010! Helaas stond de datum 
vorige week foutief vermeld (15 mei).
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Park Meermond, een ruig 
stukje Heemstede
Heemstede - Met een la-
ge vlucht komt woestijnbuizerd 
Sultan op de geschoeide hand 
van wethouder Pieter van de 
Stadt om een sleutel af te geven. 
De vogel is goed geïnstrueerd 
door valkenier Reinier de Vries 
uit Loenen, maar heeft eigenlijk 
meer aandacht voor het stuk-
je kuikenbout dat bij elke vlucht 
de beloning is na de landing op 
de handschoen. Het Park Meer-
mond is vrij toegankelijk vanaf 
de Cruquiusweg en via Hage-
veld. Eigenlijk geen sleutel no-
dig,  maar de gemeente heeft 
naast het terrein nog een be-
scheiden baggerdepot, dat moet 
vanwege de veiligheid wel dege-
lijk op slot.  De vroegere vuilstort 
is gesaneerd, afgedekt met hon-
derdvijftigduizend kuub nieuwe 
grond en aangelegd naar een 
ontwerp van Biesot Design uit 
Vijfhuizen. De Meermondcom-
binatie, een samenwerking tus-
sen NV Afvalzorg en aannemer 
Heijmans, is in 2007 begonnen 
met de werkzaamheden. Kinde-
ren hebben hard gewerkt aan 
het planten van bomen en strui-
ken. In 2009 hebben groepen 
zeven van Heemsteedse basis-
scholen al zesduizend struiken 
en bomen geplant. Begin maart 

van dit jaar deden tien scho-
len er nog een schepje grond 
bovenop, straks kunnen hon-
derden kinderen trots zijn op 
hun groenwerk als dat allemaal 
groeit en bloeit. Van de Stadt is 
blij dat de kosten van de sane-
ring betaald konden worden uit 
de opbrengst van de inname 
van licht verontreinigde grond 
en bagger. Voor het rijpen van 
de bagger was nu het bagger-
depot van de gemeente. 
Hans Teunissen van Afvalzorg 
was blij met de oplevering, hij 
had alle bewondering voor het 
geduld van de bewoners van de 
woonschepen aan de Cruquius-
haven die 10.000 vrachtauto`s 
langs zagen komen. 
Waar Elsevier in het zojuist ver-
schenen ranglijst van de bes-
te gemeenten,  Heemstede laag 
scoort op de hoeveelheid recre-
atieterrein, gebaseerd op de bo-
demstatistiek van het CBS, gaat 
volgens Teunissen Heemste-
de nu omhoog schieten  met dit 
schitterende park Meermond. 

Ruig recreatiegebied
Het park is bereikbaar vanaf 
de Cruquiusweg, ingang naast 
de gemeentewerf, nr 49, en via 
Hageveld. Volgens de wethou-

der van de Stadt is het tunnel-
tje onder de brug over de Ring-
vaart in december gereed, zodat 
fietsers en wandelaars vanaf het 
Oude Slot via het natuurgebied 
naar Hageveld kunnen. In een 
klein uurtje loop je het hele ge-
bied door. Er zijn flinke hoogte-
verschillen in het terrein. Hoog-
ste punt is dertien meter met 
uitzicht op grote broer Floriade-
terrein met Spotters Hill en rich-
ting Heemstede. De wandelaar 
en fietser is welkom in het park 
waar boom, struik, plant en dier 
de boeventoon voeren. Er zijn 
kleine poelen en een ijsvogel-
wand. De paden zijn van schel-
pen of gewoon zand en niet ge-
makkelijk voor rolstoel of rolla-
tor en verboden voor honden. Er 
zijn geen banken, afvalbakken 
of enige verlichting, het is een 
ruig terrein. Zo natuurlijk mo-
gelijk. Ontdek Park Meermond, 
een aanwinst voor groen Heem-
stede.
Ton van den Brink

Wethouder van de Stadt krijgt de sleutel baggerdepot van buizerd Sultan.

Hoofd Groenvoorziening R.J. van der Vlis met buizerd Emir op de 
linkerhand.

Casca’s Plexat:
Chillen na school!

Heemstede - Naast alle (we-
kelijkse) cursussen en clubs 
voor kinderen en jongeren is er 
bij Casca een plek waar je lek-
ker kunt relaxen na een druk-
ke schooldag: Plexat. 
Kinderen en jongeren kunnen 
er ff kletsen met vrienden of 
juist nieuwe vrienden maken 
in Tienercafé Blue Moon (10 t/
m 14 jaar), open op dinsdag en 
donderdag van 14.30 tot 
17.30 uur vanaf dinsdag 24 
augustus. Je kunt er gewoon 
(gratis) binnenlopen! 
Wil je je weekend een coole 
start geven met een spel, game 
avond, talentenjacht, sporten, 
poolen of Wii-en, een dvd-tje 
kijken… wat jij wilt? Kom dan 
eens kijken bij ‘t Is weer Vrij-
dag (11 t/m 14 jaar). Vanaf vrij-
dag 3 september ben je wel-
kom, de deur staat wijd voor je 
open vanaf 20.00 uur. 

Eén keer per maand is er voor-
afgaand aan ‘t Is weer Vrijdag 
de Cook, eat, meet & greet, 
waar jongeren van 11 t/m 14 
jaar met elkaar koken en eten. 
Als je hieraan meedoet mag je 
gratis blijven hangen bij ‘t Is 
weer Vrijdag! De eerste Cook, 
eat, meet & greet is op vrij-
dag 3 september van 18.00 tot 
20.00 uur. En de afwas? Die 
gaat in de vaatwasser!
Jongeren (15+) breken hun 
week op donderdag in de 
Weekbreek of organiseren zelf 
hun ding op zaterdag bij NX’n. 
Bijvoorbeeld een feestje, een 
film(marathon)avond organi-
seren, stand-up-comedy of 
een netwerkgame-avond. 

Regelmatig zijn er Plexparty’s 
(11 t/m 15 jaar) waar lekker 
gedanst of naar jouw muziek 
geluisterd wordt. Vette lol! Zet 
de datum vast in je agenda: de 
eerste Plexparty is op vrijdag 
15 oktober. 
Als je tussen de 6 en 10 jaar 
bent is er elke maand, vanaf 
zaterdag 4 september, de Kin-
derdisco, lekker swingen of 
een beetje schuifelen op jouw 
eigen muziek. 
Jonge mensen mét en zonder 
een verstandelijke beperking 
kunnen samen lekker dansen 
in de Mix-It Disco. Deze is bij-
na elke maand in de Princehof, 
Glipperweg 57, Heemstede. De 
zaal wordt altijd aan de hand 
van een thema versierd en het 
is dé plek om elkaar te ont-
moeten. 
De eerste Mix-It Disco is weer 
op zaterdag 18 september.
Door het jaar heen worden 
door Casca nog meer jeugd-
activiteiten georganiseerd: 
straatspeelavonden, sporttoer-
nooien, exposities, de liefdes-
markt rond Valentijnsdag, va-
kantie-activiteiten, gewoon su-
pergezellig en heel populair. 
Voor ouders zeker niet onbe-
langrijk: er zijn bij alle activi-
teiten vrijwilligers en/of jeugd-
werkers van Casca aanwezig. 
Zo kunnen kinderen en jonge-
ren elkaar ontmoeten op een 
veilige locatie en krijgen daar 
de vrijheid om zelf iets te or-
ganiseren. 
Al deze kinder- en jeugdac-
tiviteiten staan in de jaarbro-
chure die in juni huis-aan-huis 
verspreid is. Mocht u deze niet 
hebben ontvangen, dan kunt 
u de brochure altijd even op-
halen bij één van de Casca lo-
caties: de Luifel, Herenweg 96, 
activiteitencentrum de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, de 
Princehof, Glipperweg 57, of 
bij het Raadhuis en de bibli-
otheek. Natuurlijk vindt u alle 
activiteiten ook op de website: 
www.casca.nl.
Voor meer informatie, het pro-
gramma of reserveren kunt u 
bellen naar Casca. 
Dat kan van maandag t/m vrij-
dag van 9-12 uur: telefoon 023 
- 548 38 28.

MET SPOED
VAKANTIE

0251-674433
www.verspreidnet.nl

BEZORGERS

Info:
Martin van Ooijen

GEVRAAGD
VOOR EEN UITSTEKEND

ZAKCENTJE!!!
Man gewond na aanrijding
Bennebroek – Een 22-jarige 
man uit Bennebroek is dinsdag-
ochtend 29 juni gewondgeraakt 
bij een aanrijding in Haarlem.
De man reed rond 8.20 uur op 
zijn fiets over kruising van de 
Friese Varkensmarkt en de Prin-

senbrug en werd aangereden 
door een bromfietser.
Het slachtoffer is voor behan-
deling naar een ziekenhuis ge-
bracht. De politie onderzoekt de 
precieze toedracht van de aan-
rijding.
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Sport onder de loep: 
Synchroonzwemmen
Heemstede – Synchroon-
zwemmen is een bijzonde-
re tak van sport. Een sierlijke 
sport, die je beoefent in het 
zwembad. Heemstede heeft 
een synchroonzwemafdeling, 
van HPC. Hieronder volgt het 
verslag van de kringkampi-
oenschappen. Wie ook haar 
of zijn sport eens onder de 
aandacht wil brengen kan dat 
doen via: redactie@heemste-
der.nl 

Afgelopen zondag werd in Zaan-
dam het synchroonzwemseizoen 
afgesloten met de kringkampi-
oenschappen van Noord-Hol-
land: 6 verenigingen in Noord-
Holland doen aan synchroon-
zwemmen. 
Kringkampioenschappen begin-
nen altijd met het in orde maken 
van de haren en make-up. Door 
middel van een laagje gelati-
ne houden synchroonzwemsters 
tijdens het zwemmen hun haar 
in model. Het is altijd een kliede-
rig werkje, maar dan zien ze er 
ook fantastisch uit, met als bij-
werking dat je haar een prach-
tige kuur heeft gehad en ook na 
het uitwassen blijft glanzen. 
Er werd gestart met de groepen. 
Helaas had één van de jong-
ste zwemsters een ooronsteking 
opgelopen en kon niet deel-
nemen. Toch mochten Svetla-
na Khatchatrian en Silke Bur-
ger hun stukje laten zien, ook 
al deed het niet meer mee voor 
de prijzen. Voor Svetlana was 
het zelfs haar eerste optreden. 
HPC is heel trots op de prachti-
ge show die de dames gaven: ze 
lieten zien hoe goed ze op elkaar 
waren ingespeeld!
Ook bij de grootste zwemsters 
van HPC was er pech. Door een 
blessure kon ook daar niet met 
een volledige ploeg worden ge-
start. Hier bleven echter vol-
doende deelnemers over om 
mee te dingen naar de prijzen. 
Het optreden van de groep werd 
beloont met een gouden medail-
le!
Maar liefst 2 duetten van HPC 
gingen er met een gouden me-
daille van door: Zowel het du-
et van de Senioren Kimberly van 
Raavenswaaij en Marit Hoog-
land, als het Junioren duet van 
Daisy Crabbendam en Nikita 
van Groenigen werden door de 
jury als beste beoordeeld. 
Als soliste onder 13 jaar stal Ja-

de Kandelaar de harten van 
het publiek, met haar stralen-
de glimlach. Het contact met 
het publiek is een van de be-
oordelingsaspecten van een uit-
voering. Als glimlachen het eni-
ge was waar het om ging bij het 
synchroonzwemmen, dan was 
ze zeker de winnaar geweest. Ze 
moest echter genoegen nemen 
met een vierde plaats.
Bij de junioren ging de eerste 
plaats naar Marit Hoogland en 
de tweede naar Nikita van Groe-
nigen. HPC is dan ook erg trots 
dat haar zwemsters gewoon de 
eerste twee plaatsen bezetten! 
Hoeveel beter kun je nog pres-
teren. Tot slot was er nog goud 
bij de senioren voor Kimberly 
van Raavenswaaij.
In de totale uitslag van de ver-
enigingscompetitie eindigde 
HPC op de 2e plaats en mocht 
daarvoor een flinke beker in ont-
vangst nemen. 
Aan het eind van het seizoen 
wordt ook altijd de Figurenbeker 
uitgereikt. Deze is ter beschik-
king gesteld door één van de 
oprichtsters van het synchroon-
zwemmen in Noord-Holland: 
Mevrouw ter Heijden uit Zand-
voort. Zij was deze keer zelf aan-
wezig om de beker uit te reiken 
aan de zwemster die de hoog-
ste techniek punten van het he-

le seizoen had gehaald. Weder-
om is het spannend geweest, 
en HPC is dan ook ongeloof-
lijk trots dat Kimberly van Raa-
venswaaij deze beker opnieuw 
in ontvangst mocht nemen.
Info over synchroonzwemmen: 
Nynke Muller (023-5355949 of 
mail: rebergenmuller@chello.nl).

Jade Kandelaar stal de harten van 
het publiek.

de enthousiaste reacties van cli-
enten. Een bloemetje, een ijsje, 
frisse woningen en persoonlij-
ke aandacht maken een groot 
verschil. Afsluitend werden cli-
enten als gasten ontvangen 
voor een lekkere snack en een 
overheerlijk ijsje. Een feest voor 
Hartheem!

Bankmedewerkers klussen op Hartekamp
Heemstede - In tijden van eco-
nomische malaise zal iedereen 
het met minder moeten doen. 
Ook de zorg zal niet onbespaard 
blijven. Gelukkig zijn er altijd 
nog bedrijven die zich hard wil-
len maken voor onze cliënten. In 
het kader van Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemen hebben 
afdelingen van de ABN-AMRO 
Bank op 10 en 24 juni zich vrij-
willig ingezet voor cliënten van 
de Hartekamp Groep. Er is on-
gelooflijk veel werk verzet! 

Er zijn vele klussen opgepakt 
op woningen op Harteheem en 
het Hartekamp terrein.  Woon-
kamers zijn geschilderd, ramen 
gewassen, in tuinen gewerkt, 
een compleet terras is aange-
legd, er is schoongemaakt,  pan-
nenkoeken gebakken, spelletjes 
met cliënten enzovoorts!
De ABN-AMRO Bank heeft 
daarnaast nog eens twee gro-
te wensen vervuld, op de Har-
tekamp kregen cliënten twee 
voetbalgoals aangeboden en 

op Harteheem zijn twee nieuwe 
parasols gebracht. De voetbal-
goals zijn direct ingespeeld met 
een wedstrijdje tussen fanatie-
ke cliënten en de bankmede-
werkers. Ook kregen bewoners 
bloemetjes aangeboden voor in 
de tuin. Medewerkers van de 
bank waren onder de indruk van 

‘Wildparkeren straks uit den boze’ 
Forse uitbreiding fietsenstalling station
Heemstede - Het aantal fiet-
senstallingen bij het NS-station 
Heemstede-Aerdenhout wordt 
met ruim 400 plaatsen uitge-
breid. De meeste extra plaatsen 
komen aan de Leidsevaartzijde 
langs het talud van de spoor-
baan. Daarnaast komt er aan 
de andere kant van het spoor 
een kleine uitbreiding van de 
fietsenstalling langs het voet-
pad naar de nieuwe wijk Vogel-
park. Prorail begint op maan-
dag 12 juli met de werkzaamhe-
den, die een kleine twee maan-
den duren.
Na de zomervakantie worden de 
nieuwe stallingen officieel opge-
leverd. Vanaf dat moment gaan 
de handhavers van de gemeen-
te er ook actief op toezien dat de 
fietsen in rekken geplaatst zijn 

en niet meer ‘wild’ geparkeerd 
worden.

Tijdelijke stalling
Tijdens de werkzaamheden wor-
den de huidige stallingen langs 
het talud aan de Leidsevaart-
zijde gesloopt. Dit betekent dat 
reizigers hier tijdelijk geen fiet-
sen kunnen plaatsen. Vanaf 12 
juli tot eind augustus worden 
hier geparkeerde fietsen verwij-
derd. Prorail zal dit vooraf be-
kend maken met borden en la-
bels aan fietsen. Er komt gedu-
rende de werkzaamheden een 
tijdelijke fietsenstalling aan de 
westkant van het station, achter 
snackbar ‘Sprinter’.

Dubbeldeks
De extra stallingen langs het ta-

lud worden dubbeldeks. Met 
een simpele handeling kan zon-
der kracht het bovenste rek naar 
beneden gehaald worden en na 
het plaatsen van de fiets weer 
omhoog worden gezet. Dit sy-
steem is momenteel ook in ge-
bruik bij onder andere het NS-
station Haarlem en station Over-
veen.

Handhaven
Als de uitbreiding van de fietsen-
stallingen bij het NS-station ge-
realiseerd is, gaat de gemeen-
te ook strenger toezien op het 
juist parkeren van fietsen. Eerst 
wordt er alleen gewaarschuwd 
met een label aan verkeerd ge-
plaatste fietsen, daarna zullen de 
gemeentelijk opsporingsambte-
naren actief handhaven.

Camera gevonden?
Heemstede – Wie heeft op tweede Pinksterdag (maandag 24 
mei) een digitale fotocamera met draagtasje gevonden? De heer 
en mevrouw Eurelings missen hun camera die zij hadden mee-
gebracht naar het landgoed Leyduin.
Op de foto’s die met het toestel zijn gemaakt is het echtpaar zelf 
te zien. Ze hebben ook de bijzondere boom gefotografeerd die 
niet ver van de parkeerplaats aan het Manpadslaan staat.
Heeft iemand de camera gevonden? Bel dan naar: 023-
7525636.

Verder saneren
niet nodig in Vogelpark
Heemstede – Nadat is vast-
gesteld dat zich asbest in een 
van de achtertuinen in de Jan 
van Gentstraat (Vogelpark) 
bevindt, is verder doorgezocht 
door de projectontwikkelaar. 
Voor de tuin is een sanerings-
plan opgesteld.

De gemeente laat nu aan om-
wonenden via een brief we-
ten dat verder onderzoek in de 
wijk niet nodig is. Dit heeft de 
provincie vastgesteld. De ge-
meente laat weten in gesprek 
te willen gaan met kopersver-
enigingen zodat vragen recht-

streeks besproken kunnen 
worden. Projectontwikkelaar, 
GGD en provincie zullen ook 
aanschuiven.
Leven er nu al dringende vra-
gen over de sanering van eer-
dergenoemde tuin, dan kan 
contact opgenomen worden 
met de heer F. Callender bij 
de Provincie, tel. 023-5143758. 
Andere contactadressen: de 
heer B. Poelman (GGD, bij vra-
gen over asbest in relatie tot 
gezondheid) 023-7891600 en 
de heer E. Satoer (gemeen-
te Heemstede) 023-5485868 
voor overige vragen.

Regio – De politie trof in Haar-
lem zondag 27 juni rond 3.50 
uur een 25-jarige Heemstede-
naar aan, die zou zijn mishan-
deld door twee Haarlemmers 
in de leeftijd van 20 en 21 jaar. 
Door politie te fiets konden de 
verdachten snel worden aange-
houden in de Kruisstraat.

Politie te fiets snel 
in actie

Snelheidscontrole 
Herenweg
Heemstede - Woensdagmorgen 
23 juni tussen 8.15 en 12.00 uur 
hield de politie een snelheids-
controle op de Herenweg. Van 
de 3366 voertuigen reden er 136 
sneller dan de toegestane 50 km 
per uur. 



Carmani nu ook met trimsalon!
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Film & Lunch bij Casca (55+)
Donderdag 24 juni wordt bij Casca een lichtvoetige komedie ge-
draaid. (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 & lunch-programma is van 10.30- ± 13.00 uur bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kosten inclusief 
lunch: 10,00 euro. Senioren van 65+ betalen 9,00 euro. 
In verband met de lunch graag vooraf reserveren uiterlijk dins-
dag 22 juni, dit kan telefonisch: (023) 548 38 28 op werkdagen 
van 9-12 uur.

Gaat Heilige Franciscus voor zijn 
maatpakken naar Welldressed?
Heemstede - “Je moet hem op-
winden pap”, zegt de kleine An-
nabelle van amper zes jaar bij het 
standbeeld van de ontdekkings-
reiziger. Er zit nog een beetje le-
ven in, want Abel Tasman op de 
sokkel bij Riviera Maison, knip-
pert even met zijn linkeroog als 
hij in de verte Tasmanië ziet lig-
gen, net voorbij Welldressed. 
Daar loopt een bouwvakker, als-
of hij net uit het stuifzand van 
de opgebroken weg bij Reyn-
goud komt, met de schop op de 
schouder, zijn makker de turf-
schipper te zoeken. Die heeft 
echter zijn plek gevonden op 
de IJzeren Brug, waar hij op het 

turfschip wacht dat vanuit de 
zwaaihaven op weg is naar de 
Eerste Aanleg, maar opgehou-
den is door de heilige Francis-
cus. De bouwvakker zal zijn ma-
tje niet vinden, hij valt ter hoog-
te van Boekhandel Blokker in 
de armen van de bronzen scho-
ne op sokkel, die tot dan toe wat 
mistroostig voor zich uitkijkt. 
Misschien staan ze er samen 
maandagmorgen nog. Struisvo-
gels zijn hippe vogels die de har-
ten van de vele bezoekers van 
de Raadhuisstraat en Binnen-
weg veroveren met een knip-
oog en een knuffel. Op stelten 
zijn ze onbereikbaar voor kinde-

ren, maar  wat kunnen ze diep 
buigen als ze een leuke krullen-
bol van zes jaar ontdekken. Zelfs 
een wat klein uitgevallen blond 
jochie van acht krijgt een aai 
over zijn korte koppie.  
WinkelCentrum
Waar vorig jaar in oktober de
levende beelden weinig bekijks 
hadden vanwege het slecht 
weer, zaterdag was het stra-
lend weer om muisstil op een 
sokkel te staan en je te laten 
aangapen door het  volk en er
was veel volk op de been.
Voor sommige volwassen be-
zoekers nog een onbekend fe-
nomeen, grote stad bezoekers 
gaan er al makkelijker mee om. 
Die gaan zelfs in debat met die 
beelden, maar zeg nou eens
eerlijk, een beeld kan toch niet 
praten. Kinderen vinden het 
soms eng of ze willen gelijk een 
handje geven. Arno Koek van 
Boekhandel Blokker had vo-
rig jaar het initiatief genomen 
met het bestuur van de win-
keliersvereniging WinkelCen-
trum Heemstede, dat omvat de
Raadhuisstraat en de Binnen-
weg.

In het weekend van 11 en 12 
september, als de renovatie van 
de  Binnenweg  klaar is, komen 
de levende beelden terug.
Ton van den Brink

Ben & Jerry’s ijs voor winnende wijken Heemstede
Heemstede - Alle deelnemers, 
waarvan het lotnummer begint 
met wijkcodes 2101, 2102 of 
2106 hebben een ijsbeker ge-
wonnen in de Postcode Loterij. 
Iedereen die meespeelde met 
een van de winnende wijkcodes 
in de trekking van april, wint met 
elk deelnemend lot een beker 
Ben & Jerry’s ijs. In Heemstede 
zullen voor 4.760 loten even zo-
veel ijsbekers worden uitgereikt.

Alle winnaars kunnen hun prijs 
ophalen van zaterdag 19 juni tot 
en met zondag 4 juli 2010. De 
winnaars kunnen hun prijs bij 
de volgende locaties ophalen:

- De winnaars met wijkcode 
2101 kunnen hun prijs ophalen 
bij Dekamarkt aan de Binnen-
weg 16-18. 

- De winnaars met wijkcode 

2102 kunnen hun prijs ophalen 
bij Plus Heemstede aan de Jan 
van Goyenstraat 21-23.
- De winnaars met wijkcode 
2106 kunnen hun prijs ophalen 
bij SPAR Adema aan het Te Win-
kelhof 25.

De winnende deelnemers krij-
gen de coupon waarmee zij hun 
prijs kunnen ophalen thuis ge-
stuurd.

Veranderend klimaat...?
Heemstede - In de Leidsevaart aan de walkant ter hoogte van 
Landgoed Berkenrode ligt gemoedelijk genietend van de zon-
nestralen op zijn bast deze al vrij grote schildpad. Je zou gaan 
denken, blijkbaar is tóch het klimaat aan het veranderen...
Foto: Bert van der Linden

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen ge-
dicht in de Heemsteder
publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar:
dichtstorten@yahoo.com.
Per post kan ook: de Heem-
steder, Visserstraat 10, 1431 
GJ Aalsmeer.

Inzendingen van foto´s kun-
nen niet worden geplaatst.

Merlenhove

Een rood vlak
in het Groenendaalse bos

karakters lopen uiteen
spelen de bal

vechten voor elk punt
de een fanatiek

de ander laconiek
totdat de bal in het net 

gevangen wordt
dan gaat de bel
het spel,is uit

Loes Jonker -
van der Meer

DichtstortenVrijwilligers gevraagd
voor Buitenboel
Heemstede - Casca organi-
seert elk jaar de Buitenboel, een 
actieweek voor kinderen van 6 t/
m 10 jaar in de laatste week van 
de zomervakantie. Van dinsdag 
17 augustus t/m vrijdag 20 au-
gustus beleven de kinderen tus-
sen 10.00 en 15.30 uur avontu-
ren met als thema ‘Stenen Tijd-
perk’. Groepjes kinderen krijgen 
hun eigen tent en ze  kunnen 
zich deze dagen volop uitleven 
met knutselen, speurtocht, veel 
spelletjes en sportieve activitei-
ten en natuurlijk zwemmen in 
zwembad Groenendaal. Ze mo-
gen zelfs één nacht (donderdag) 
in hun tent blijven slapen als ze 
dat willen. 
Casca is voor deze week op zoek 
naar vrijwillig(st)ers, actieve jon-
gens, meiden, vaders, moeders, 
opa’s en oma’s (vanaf 16 jaar) 
die het leuk vinden om een vast 
groepje van 7 à 8 kinderen on-
der hun hoede te nemen. Wie 
zin heeft om mee te helpen of 
meer informatie wil over deze 
vakantieweek met thema ‘Ste-
nen Tijdperk’, kan bellen naar 
Margo Pouw bij Casca. 
Telefoon: (023) 548 38 28 of mai-
len: mpouw@casca.nl.

‘Akelig Braaf & Lekker Stout’ 
in Bibliotheek Duinrand
Bennebroek - Onder de ti-
tel ‘Akelig Braaf & Lekker Stout’ 
gaat het  Zomerleesprogramma 
van start in alle vestigingen van 
Bibliotheek Duinrand, waaron-
der die de Bennebroekse bieb! 
Lekker lezen in de zomermaan-
den voor kinderen van 6 t/m 12 
jaar.
Centraal staan boeken waar-
in de grens tussen goed en fout 
verkend wordt. Wat is braaf, wie 
is stout en waar gaat het één 
over in het ander? Er zijn boe-
ken over lieverds en slechteri-
ken, vechtjassen en vredesdui-
ven, booswichten en brave Hen-
driken. Dus voor elk wat wils! 

Leesheld
De boeken van het Leespro-
gramma staan duidelijk herken-
baar bij elkaar. Wie vijf boeken 

uit het leesprogramma heeft ge-
lezen is een echte leesheld en 
krijgt natuurlijk een heuse on-
derscheiding. Voor deze lees-
held is er een oorkonde en een 
leuke verrassing.

Meedoen
Meedoen kan van 6 t/m 12 jaar 
en is gratis. Kinderen die mee 
willen doen aan het Leespro-
gramma ‘Akelig Braaf & Lekker 
Stout’ kunnen zich opgeven bij 
de informatiebalie van de vesti-
ging Bennebroek, Voor meer in-
formatie:  www.bibliotheekduin-
rand.nl.

De vestiging Bennebroek vindt 
u aan de Bennebroekerlaan 3.
Tel. 023-5847712 
bennebroek@bibliotheekduin-
rand.nl
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Living History Kennemerland 
speelt in Bad Pyrmont
Heemstede – Living History 
Kennemerland – theater in his-
torische setting – gaat op uit-
nodiging tussen 1 en 4 juli naar 
Bad Pyrmont, de zustergemeen-
te van Heemstede in Duitsland. 
Aldaar wordt een stuk opge-
voerd op het ‘Furstentreffen’.
Het verhaal vertelt over Frederik 
van Bohemen en zijn vrouw Eli-
zabeth.   

Adriaan Pauw en Anna van Ruy-
tenburgh reizen af naar Bad 
Pyrmont met een sleutel, die 
Adriaan zal overhandigen aan 
de Gemeinde van Bad Pyrmont.
Elizabeth heeft geen prettig tijd 
gehad op het slot, het spookt 
zegt ze en haar man heeft een 
maitresse...

Meer info: www.livinghistory-
kennemerland.nl

Michael Jackson workshop 
Milly Oosterberg bij RTL
Bennebroek - Vrijdagavond jl is 
de Bennebroekse Milly Ooster-
berg met haar Michael Jackson 
dansworkshops te zien geweest 
in een item van het RTL journaal, 
om 19.30 uur. Milly geeft in Lis-
serbroek speciale Michael Jack-
son workshops. In deze work-
shops kun je van Mill Godlieb 
de speciale ‘Michael Jackson’ 
moves leren.
RTL Nieuws heeft Milly bena-
derd om een Michael Jackson 

Workshop te filmen die zij het 
afgelopen jaar meerdere malen 
gegeven heeft. Dit in het kader 
van ‘een jaar na de dood van Mi-
chael Jackson’.
Zijn sterfdag is 25 juni, vorig 
jaar. RTL maakte daarom een 
item over hoe Michael Jack-
son een jaar na zijn dood nog 
steeds ‘leeft’ onder alle lagen 
van de bevolking. In dat item 
dus ook de workshop met kin-
deren.

Nordic Walking met begeleiding- extra avondtocht (55+)         
Het lijkt er op dat de warme zomeravonden er aan komen. Heer-
lijk voor bijvoorbeeld een avondwandeling Nordic Walking in de 
duinen. Heeft u al enige ervaring met Nordic Walking, dan kunt 
u iedere woensdagochtend met poles mee lopen door de dui-
nen. 
Lekker ontspannen Nordic Walking met eventueel wat aanwij-
zingen door begeleider 
Ad Ulijn. U bent heerlijk buiten in beweging en werkt ook aan 
uw conditie. 
Op woensdagavond 14 juli is er een extra tocht met begeleiding 
van Ad Ulijn. 
Vanaf de Waterleidingduinen in de Zilk lopen we naar de in-
gang van Vogelenzang voor koffie en iets lekkers en muziek van 
hoornblazers. Via een kortere route gaan we terug. Wilt u liever 
korter lopen? Start dan om 19.00 uur bij ‘t Panneland met de an-
dere groep. 
Vertrek om 19.00 uur bij de parkeerplaats Waterleidingduinen 
aan de Joppeweg in de Zilk. Of: voor de kortere wandeling om 
19.00 uur Waterleidingduinen ingang  ‘t Panneland in Vogelen-
zang.  
Kosten: 5,- of knip van uw knipkaart. Meer informatie? Bel Cas-
ca: 023 - 548 38 28-1.

Zomerbios voor alle leeftijden bij Casca
In de zomervakantie heeft Casca een speciaal zomerbios-pro-
gramma. In de filmzaal van de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, 
worden prachtige, ontroerende, spannende, komische of film-
huis films gedraaid op 8 juli, 18, 19 en 26 augustus, en op 1 en 
9 september. 

Film en lunch voor senioren
Op donderdag 8 juli is er een heerlijke romantische film in het 
film & lunch programma voor 55-plussers. Na de film wordt er 
in de gezellige foyer gezamenlijk geluncht en eventueel over de 
film nagepraat. Het film & lunch programma is populair, dus geef 
u snel op! Tijd van de film & lunch: 10.30- 13.30 uur, entree inclu-
sief lunch: 10,00 euro, 65+ betaalt 9,00 euro. Reserveren in ver-
band met de lunch kan tot uiterlijk dinsdag 6 juli. 

Film
Op woensdag 18 augustus is er om 20.00 uur een bijzondere met 
Oscars bekroonde dramafilm. 

Film en lunch voor senioren
Op donderdag 19 augustus is er een mooie film, een waarge-
beurd verhaal, in het film & lunchprogramma voor 55-plussers. 
U kunt genieten van een heerlijke lunch in de gezellige foyer 
van de Luifel en eventueel met elkaar over de film napraten. Veel 
mensen vinden het film & lunch programma leuk, dus bel snel 
om u op te geven!
Tijd van de film & lunch: 10.30- 13.30 uur, entree inclusief lunch: 
10,00 euro, 65+ betaalt  9,00 euro.
Reserveren in verband met de lunch kan tot uiterlijk dinsdag 17 
augustus. 

Film
Op donderdag 26 augustus is er om 20.00 uur een dramatische 
boekverfilming. 
Op woensdag 1 september is er een romantisch drama om 20.00 
uur.  
Op donderdag 9 september is er een animatiefilm naar een boek 
van Roald Dahl, de film begint om 20.00 uur. De stemmen zijn in-
gesproken door bekende sterren! 

Entree per film: 5,00 euro. Film & lunch voor 55+: 10,00 euro en 
voor 65+ 9,00 euro.
Voor informatie over de titels van de films, alle data en tijden van 
het Zomer Biosprogramma of reserveren kunt u bellen op werk-
dagen van 9 tot 12 uur naar de receptie van Casca de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede: 023-548 38 28 – 1. 
Kijk ook eens op www.casca.nl. 

Activiteiten Welzijn Bloemendaal
Bennebroek – Welzijn Bloe-
mendaal organiseert een duin-
wandeling op 5 juli. U wan-
delt samen met een vrijwillig-
ster door het duingebied. Ver-
trek bij ingang ’t Panneland om 
10.00 uur.
Mocht het vervoer vanuit Ben-

nebroek een probleem zijn, 
dan kunt u dit aan Welzijn 
Bloemendaal doorgeven. De 
vrijwilligster kan maximaal drie 
personen meenemen in de 
auto, zij vertrekt om 9.50 uur  
van gemeentehuis van Benne-
broek. 

Dinsdag 6 juli staat de activiteit 
‘Nordic Walking in de duinen’ 
op het programma. De wande-
lingen duren ongeveer ander-
half uur. Er wordt geen les ge- 
geven.
Start 10 uur vanaf ’t Panneland 
van de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen.
Informatie: tel. 023-584 5300.

Aanstaand 
weekend: 

Heemstede Jazz 
met Yvon Weijers
Heemstede - Zondag 4 juli 
is de derde editie van Heem-
stede Jazz op het Wilhemin-
aplein in Heemstede. Dit 
keer weer in de open lucht 
en dat komt goed uit, want 
de weervoorspellingen zijn 
‘tropisch warm’. 

Dat betekent: swingende Jazz 
op het oudste plein van Heem-
stede met prachtig weer, waar 
je met een koud glas bier of 
wijn in je hand voor de vakan-
tie nog even al je vrienden te-
genkomt. Wat willen we nog 
meer?
Van 18.45 tot 19.45 uur speelt 
Yvonne Weijers met haar band. 
Een thuisoptreden, ze woont 
letterlijk om de hoek. Zij spelen 
hun swingende combinatie van 
jazz en latin.
Met bossanova, rumba, samba, 
bolero, swing, gezongen in het 
Engels, Spaans of Braziliaans.
Pieter van Santen speelt piano, 
Hans Beun drums, Niels Tau-
sk contrabas en Ruud Eeuwen 
speelt saxofoons. 
Wie zijn er verder op het fes-
tival? Variatie genoeg. Er is 
elk uur een ander optreden, 
o.a. Jzzzzzp, Haarlem Shuffle, 
Jazzberry (wat waren die vori-
ge keer goed) en Hans Dulfer 
zorgt weer voor de finale.
Kijk op www.heemstedejazz.nl, 
daar vind je het hele program-
ma.
Trouwens, de entree voor deze 
zomereditie is weer gratis.
Heemstede Jazz begint om 
13.00 uur. Yvonne Weijers Jazz 
& Latin  treedt op om 18.45 
uur op het  Wilhelminaplein in 
Heemstede.
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Bestemmingsplan woonwijken
Noordwest in Heemstede geschorst
De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State heeft bij uitspraak van 10 juni 2010 het on-
derdeel ‘wonen’ geschorst van het nieuwe be-
stemmingsplan Woonwijken Noordwest. Dat plan 
is op 24 september 2009 door de gemeenteraad 
van Heemstede vastgesteld.

Om deze schorsing was gevraagd door dezelfde 
appellanten die in november 2009 beroep tegen 
het nieuwe plan hebben ingesteld, gericht op een 
vernietiging ervan. Deze bodemzaak loopt nog. Er 
was een zitting gepland op 27 juli a.s., doch die is 
nu tot nader order uitgesteld.

Aanleiding tot het schorsingsverzoek was een 
bouwvergunningaanvraag waarmee beoogd werd 
om ca. 50% van de betreffende woning als prak-
tijkruimte in te gaan richten. In de oude plannen 
kwam een regel voor die dit onmogelijk maak-
te: Aan-huis-gebonden beroepsuitoefening dien-
de beperkt te blijven tot 25% van het woonopper-
vlak. Deze zg. 25%-regel had in het nieuwe plan 

moeten terugkeren. Doch zij is daaruit weggeval-
len ten gevolge van de hectiek waarmee de vast-
stelling van het nieuwe plan gepaard is gegaan: 
Op het laatste moment zijn er nog tientallen wijzi-
gingen in aangebracht.

Na de ontdekking van deze omissie lieten B&W 
weten dat de 25%-regel alsnog op korte termijn 
aan het nieuwe plan zou worden toegevoegd. 
Doch vervolgens hebben zij dit voor onbepaalde 
tijd uitgesteld. Dat was een belangrijke reden voor 
de Raad van State om nu tot schorsing van het 
nieuwe plan over te gaan.

Het gevolg is dat, voor wat de bestemming ‘wo-
nen’ betreft, de oude bestemmingsplannen gel-
den. Aanhangige en nieuwe bouwvergunningaan-
vragen moet voortaan weer daaraan getoetst wor-
den.

Mr ir Henk S.M. Kruijer
tel. 023 – 529 28 30

INGEZONDENMee op bedevaart naar 
Lourdes vanuit Haarlem
Regio - De Lourdesgroep Haar-
lem en omstreken organiseert – 
in samenwerking met 
de Limburgse Bedevaarten ook 
in 2010 weer een treinreis naar 
Lourdes.
De vrijwilligers van deze groep 
zullen ook dit jaar weer klaar 
staan om met veel inzet en heel 
veel plezier bedevaarten van 
goede kwaliteit voor de pelgrims 
te verzorgen.
De organisatie heeft heel wat 
enthousiaste verhalen gehoord 
van de bedevaartgangers die in 
2009 met hen zijn mee geweest. 
Ze hebben vooral genoten van 
de saamhorigheid in de groep, 
de fantastisch hulp van de me-
dewerksters en de gezelligheid.

Treinreis van 23 tot 
30 september -
Vertrek vanuit Haarlem

In de trein zit u met 4 personen 
in een coupé. Overdag kunt zit-
ten en ’s avonds wordt  de cou-
pé omgebouwd 
tot een coupé met 4 slaapplaat-
sen.
Aan deze reis kunnen ook men-
sen deelnemen die niet zo goed 
ter been zijn.
De vrijwilligsters van de Lour-

desgroep zijn zeer behulpzaam, 
oa. bij het dragen van de koffers 
en het 
duwen van de rolstoelen. Gees-
telijk leider van deze reis is dia-
ken  Philip Weijers. 
Prijs treinreis: 760 euro op basis 
van een 2 persoonskamer. Toe-
slag 1-persoonskamer: 150 eu-
ro.
Bij de prijs zit inbegrepen:
• Een reis- en annuleringsverze-
kering.
• Volpension in Lourdes; dus 3 
maaltijden per dag.
• Maaltijdpakket voor in de trein 
op de terugweg.
• Veel hulp van de medewerk-
sters van de Lourdesgroep
In Lourdes krijgt u een program-
ma aangeboden, waar vrijblij-
vend aan deel te nemen is. De 
reis wordt begeleid door een 
reisleidster, diaken en mede-
werksters van de Lourdesgroep.

Belangstellenden voor de Lour-
desreizen  kunnen bij onder-
staande contactpersonen een 
uitgebreide brochure aanvragen 
en inlichtingen inwinnen. Het in-
schrijfformulier kunt u opsturen 
naar: Joke Hoekman, coördina-
trice van de Lourdesgroep Haar-
lem.

Diaken Philip Weijers (na 18.00 uur) Haarlem tel. 023-5246978
Irene Helmond (na 18.00 uur) Haarlem tel. 023- 5335005
Linda Walsweer (na 18.00 uur) Zaandam tel. 075-6177605
Laurina Melchers Krommenie tel. 075-6229798
Wil van Groeningen (KBO) Purmerend tel. 0299-640359
Baps Laan   Wervershoof tel. 0228–724824
Joke Hoekman Oisterwijk tel. 013-5216701

GroenLinks: “We staan echt niet 
aan de rand van de afgrond”
Heemstede – In de jongste 
Nieuwsbrief van GroenLinks 
brengt de groene partij naar 
voren dat VVD en in minde-
re mate CDA wel erg somber 
doen over het begrotingste-
kort. “Ronkende bezuinigings-
taal alom”, vatte de partij de 
opmerkingen van andere par-
tijen tijdens de kadernota-be-
spreking samen. 

“VVD en CDA doen alsof we 
aan de rand van een enorme 
afgrond staan”, zegt GL. Niet 

nodig volgens de groenen, om-
dat: “Na alle bezuinigingen 
over de collegeperiode van vier 
jaar er een dikke miljoen te-
kort zal zijn. Dat is ongeveer 
het bedrag dat we in de laat-
ste twintig jaar ieder jaar over 
hielden!”
GroenLinks beaamt dat er be-
zuinigd moet worden, maar 
pleit voor een eerlijke lasten-
verdeling, geen afbraak van 
voorzieningen en een beperkte 
korting op gesubsidieerde in-
stellingen.  

POLITIEKE HOEK 

Buurtzorg: Terug naar de echte zorg!
De wijkzuster is er weer. Oud en vertrouwd, maar 
in een nieuw jasje. Met veel enthousiasme zijn wij, 
team Heemstede, een nieuw Buurtzorgteam ge-
start. Astrid, Miriam, Caroline, Arianne, Jaschenca 
en Marjon hebben de stap gezet om in Heemste-
de een klein thuiszorg team op te zetten, volgens  
het  Buurtzorg concept van Jos de Blok. 
Jos de Blok geniet de laatste tijd landelijke be-
kendheid met zijn visie op zorg. Drie jaar geleden 
zette Jos de Blok, zelf van origine wijkverpleeg-
kundige,  Buurtzorg op. Hij rekent af met frustre-
rende managers. Buurtzorg Nederland werkt met 
compleet zelfstandige wijkteams van verzorgen-
de, die onderling zelf uitmaken hoe ze de zorg in-
delen en hoeveel tijd ze daarvoor nemen. Inmid-
dels werken er in het hele land 2500 mensen op-
gedeeld in 250 teams. Buurtzorg geeft de team-
leden vertrouwen en vrijheid. Eigenlijk werken we 
gewoon volgens het principe van het oude Kruis-
werk. We maken gebruik van de management-
kwaliteiten van onze wijkverplegenden zodat er 
geen ‘echte’ managers meer nodig zijn. Waarom 
dit systeem juist werkt, omdat het om menselij-
ke relaties gaat, boven bureaucratie. Dit is de eni-
ge manier om de ontevredenheid in de zorg aan 
te pakken.
Buurtzorg werkt met kleine teams met weinig 
tot geen overhead. Cliënten zijn enthousiast over 
buurtzorg, de kwaliteit van de zorgverlening wordt 
als hoog omschreven. Opvallend zijn de goede te-
lefonische bereikbaarheid en 
de professionaliteit en veilig-
heid van de gegeven zorg. 
De  collega’s  in Heemste-
de werken in een team van 6 
wijkverpleegkundigen en zie-
kenverzorgenden. Hun regio 
is klein. “We hoeven nooit ver 
te rijden. De cliënt krijgt tel-
kens dezelfde mensen over 
de vloer, waarvan één een 
vast aanspreekpunt is. Wij 
werken intensief samen. Ie-
dere werkdag gaan we even 
voor overleg terug naar kan-
toor.” “Omdat we met zo wei-
nig zijn hebben we korte lij-
nen en kunnen we zaken snel 
afhandelen.”
Hebben jullie genoeg tijd 
voor de cliënten? “Ja. We krij-

gen daar geen klachten over. Natuurlijk moet je 
efficiënt werken en je aan de afspraken houden. 
Naast de medische handelingen die we verrichten 
hebben we altijd tijd voor het sociale deel van ons 
werk. Dat is zeker zo belangrijk, net als het con-
tact met de mantelzorgers.”

Met wie werken jullie het meest samen? “Met 
de huisarts. Die moet toestemming geven voor 
wat wij doen. Verder met verschillende instanties 
en zorgaanbieders. Wij kennen de weg in onze 
regio.” 
Hoe ziet jullie werk er in de toekomst uit? “De 
vraag naar thuiszorg  zal alleen maar groter wor-
den. Het betekent dat wij als verpleegkundigen in-
noveren, cursussen volgen en inspelen op de ont-
wikkelingen in de maatschappij. We vinden het  
leuk om daarvoor te blijven leren.”
Wil je ook op deze manier in de zorg werken, bel 
ons dan op bovenstaand nummer, dan zien we je 
graag als nieuwe collega tegemoet.

Contact
Het team is te  bereiken op tel:  06-51422332 of 
op heemstede@buurtzorgnederland.com
U krijgt dan de dienstdoende verpleegkundig aan 
de telefoon. Voor vragen over Buurtzorg kunt u 
ook terecht bij Buurtzorg Nederland.
www.buurtzorgnederland.com
of telefonisch: 0900- 6906906.

INGEZONDEN

Kerkdiensten 
protestantse 
gemeente
Heemstede - Zondag 4 juli:
Pinksterkerk: 10.00 u. ds. Pieter 
Terpstra en crèche, Kinder An-

ders-dienst, Spiegeltent en Re-
flection;
Kennemerduin: 10.30 u. mw. 
Hennie Kooistra;
Oude kerk: geen dienst.

Locaties: Kennemerduin, Heren-
weg 126; Oude kerk, Wilhelmin-
aplein en Pinksterkerk, Cam-
plaan 18.
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‘Babbeltruc’, Oplichters aan de deur
Welzijn Ouderen Heemstede (WOH) organiseert 
in samenwerking met de politie Kennemerland 
een informatiebijeenkomst met als onderwerp: 
Oplichters aan de deur. 
Helaas staat regelmatig in de krant: een keurig 
uitziende dame/heer praat zich bij oudere men-
sen naar binnen. De niets vermoedende oude-
re wordt met smoezen verleid bijvoorbeeld: het 
controleren van de waterdruk, het nakijken van 
het telefoontoestel of het controleren van een 
bankpas met vragen naar de pincode. Als deze 
keurig uitziende dame/heer weer weg is wordt 
duidelijk wat de echte reden was van hun con-
trolebezoek en blijkt dat ze zijn bestolen van 
contact geld, bankpas en of sieraden. Als bij de 
bank wordt geïnformeerd blijkt dat de rekening 
al is leeggeplukt. Ouderen die zich willen wape-
nen tegen dit soort oplichtingpraktijken worden 
van harte uitgenodigd voor een informatiebij-
eenkomst bij WOH, Lieven de Keylaan 24.
De bijeenkomst is op woensdag 7 juli, begint 
om 10.00 uur en kost 3,00 euro. Dit is inclu-
sief een kopje koffi e/thee. Kaarten zijn ver-
krijgbaar op kantoor van WOH, telefoon 023-
528 85 10 .Graag van te voren afhalen, dan wel 
reserveren.

Zomertochtjes met de KO-Bus
Onbezorgd even een middag genieten van steeds 
weer een ander stukje van Noord- of Zuid-
Holland. De KO-Bus rijdt van ‘deur tot deur’. Er 

is plaats voor 7 personen. Tijdens de rit is er al-
tijd een stop voor een kopje koffi e of thee met 
gebak, dit is bij de prijs inbegrepen. 
In het bijzondere tochtje waar men met de 
huifkar in de duinen rijdt zijn nog enkele plaat-
sen vrij. Dit tochtje vindt plaats op 21 juli en 
kost 25,00 euro. 
Ook kan men zich opgegeven voor de Muse-
um Broekerveiling en rondvaart op woensdag 25 
augustus kosten 29,50 euro.
Voor opgave en inschrijfformulier kunt u te-
recht bij WOH. 

Administratieve Thuishulp
Welzijn Ouderen Heemstede (WOH) biedt hulp 
aan ouderen die moeite hebben met het rege-
len van bankzaken, het doen van (periodieke)
betalingen, het invullen van formulieren en het 
overzichtelijk opbergen van de administratie.
Men krijgt een ‘eigen’ vrijwilliger om geza-
menlijk, maandelijks de persoonlijke fi nanciële
administratie in orde te maken. Er wordt ge-
werkt met een overzichtelijk administratiesy-
steem. Ook indien de ondersteuning tijdelijk
(minimaal 6 maanden) is gewenst kan men zich 
melden. 
De kosten van deelname zijn 6,00 euro per 
maand. 
Voor meer informatie: WOH.

Activiteiten in de Pauwehof
De nieuwe programmaboekjes van sociaal cultu-
reel centrum De Pauwehof zijn uit!
Het komende seizoen zijn er in De Pauwehof 

voor 55-plussers weer tal van interessante acti-
viteiten. Sportieve cursussen: Gymnastiek, Jazz-
dansen, Ontspannen Bewegen en Yoga. Creatieve 
cursussen: Aquarelleren, Tekenen en Schilderen, 
Mandala tekenen, Kaarten maken, Kantklossen, 
Kalligrafi e, Kleding naaien, Patchwork en quilten 
en Speksteen bewerken.
Daarnaast diverse andere cursussen als: Filoso-
fi e, Kunstgeschiedenis, Leeskring Moderne Li-
teratuur, Praktijkcursus Bridge en een Spaans 
conversatie (voor mensen met al enige kennis 
van de Spaanse taal).
De programmaboekjes zijn o.a. te verkrijgen 
bij Bibliotheek Heemstede, Loket Heemstede en 
Stichting Welzijn Ouderen Heemstede. 
Bel voor informatie het nummer van De Pau-
wehof, 023-5286022 en spreek een boodschap 
in onder vermelding van naam en telefoonnum-
mer. Of stuur een e-mail naar Pauwehof@gmail.
com. Er wordt dan contact opgenomen door An-
ky Weitkamp, coördinator van de Pauwehof.

Nieuws van Casca - Midzomermaaltijd   
Op de laatste donderdag 15 juli, van het sei-
zoen verzorgt Casca traditiegetrouw weer een 
lekkere driegangen-midzomermaaltijd in Eethuis 
de Luifel. Liefhebbers van een goede maaltijd 
kunnen in de foyer gezellig samen eten. 
Graag minimaal één dag van tevoren reserve-
ren.
Kosten: 10,00 euro- 65+  9,00 euro. 
Telefoon 023) 548 38 28 - www.casca.nl

website: www.welzijnouderenheemstede.nl

‘Babbeltruc’, Oplichters aan de deur
Welzijn Ouderen Heemstede (WOH) organiseert 
‘Babbeltruc’, Oplichters aan de deur
Welzijn Ouderen Heemstede (WOH) organiseert 
‘Babbeltruc’, Oplichters aan de deur

is plaats voor 7 personen. Tijdens de rit is er al-
tijd een stop voor een kopje koffi e of thee met 
gebak, dit is bij de prijs inbegrepen. 
In het bijzondere tochtje waar men met de 

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH), Lieven de Keylaan 

24, Heemstede, telefoon: 023-528 85 10.

Seniorennieuws HeemstedeSeniorennieuws Heemstede

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.

Mijn vriend, mijn lief
Laat mij niet vallen

Help mij opstaan
Sluit de deur niet

Laat hem openstaan
Laat mij niet huilen

Tover een lach op mijn gezicht
Scheld mij niet uit

Stuur mij een liefdesgedicht
Wrijf geen zout in mijn wonden
Kus mijn pijnen met liefde weg
Laat dat alles zien waarna ik 
Mijn hart in jouw handen leg

Wees mijn vriend, mijn lief
Mijn eigen hartendief

 
Voorzichtig!

Stilte als voor een heftige storm
Als het oog van de orkaan

Muren die langzaam afbrokkelen
Deuren die heel aarzelend opengaan

Een hart dat weer durft te voelen
Emoties van hoog naar laag

Wees heel voorzichtig met mij
Dat is alles wat ik vraag

 
Monique Philippo

DichtstortenWelk boek neem jij mee op vakantie?
Regio - Op 15 juli, van 10 – 12 
uur, wordt in de Bibliotheek 
Haarlem een koffi eochtend ge-
houden waar vijf mensen op 
aanstekelijke wijze anderen ken-
nis laten maken met een schrij-
ver van hun keuze en zijn werk. 
Er wordt verteld, voorgelezen en 
met elkaar gesproken. De och-
tend vindt plaats in Bibliotheek 
Centrum, Gasthuisstraat 32 te 
Haarlem. Kom luisteren naar wat 
anderen jou willen vertellen door 
hun leeservaringen te delen en 
ontdek onvermoede rijkdom in 
het werk van voor jou onbekende 

auteurs. Onder het genot van een 
kopje koffi e word je op nieuwe 
ideeën gebracht. In de komende 
vakantieperiode kun je meteen 
zelf van nieuwe schrijvers genie-
ten, want van de besproken au-

teurs kun je direct boeken lenen. 
Je kunt je vóór 8 juli opgeven als 
verteller en anderen deelgenoot 
maken van je passies op literair 
gebied. Kijk voor meer informatie 
op de website van de Bibliotheek 
Haarlem www.sbhaarlem.nl.
Bibliotheek Centrum, Gasthuis-
straat 32 te Haarlem. De toe-
gang is gratis. Opgeven als ver-
teller vóór 8 juli via info@stads-
bibliotheek.nl o.v.v. koffi eoch-
tend. Bij een teveel aan vertel-
lers maakt de bibliotheek een se-
lectie. Reserveren als luisteraar: 
023-5115300.

Heemstede – Wegens het 20-
jarig jubileum van directeur 
Sander Wessels organiseerde 
het bedrijf Vosse Installatietech-

niek uit Heemstede een wed-
strijd voor zijn klanten. Inzet was 
om de leukste slagzin te beden-
ken in het kader van dat jubile-

um. Deze eer viel te beurt aan 
de familie Nunnink uit Benne-
broek. Zij bedachten: “20 Jaar 
bij Vosse is een hele prestatie, 
want als klant raak je nooit uit 
de gratie”. Dit jaar vierde San-
der Wessels het 20-jarig jubile-
um maar Vosse zelf bestaat al 
veel langer: al 80 jaar! Een he-
le staat van dienst en dat bereik 
je niet zomaar: het installatiebe-
drijf, groot in o.a het installeren 
van sanitair, badkamers en ke-
tels, onderscheidt zich door pro-
fessionaliteit, teamgeest, inno-
vatie en betrouwbaarheid. 
Kerklaan 9, Heemstede. Tel.: 
023-5286802, www.vosse.nl

‘Nooit uit de gratie bij Vosse’

Op de foto schudt directeur San-
der Wessels de hand van de win-
naar: dhr Nunnink.
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Provinciënbuurt,
nieuw tuindorp met oude sfeer

Heemstede - Gelderlandlaan, Zeelandlaan, Overijssellaan, 
Brabantlaan, verenigt u. Dat was de leuze toen Elan Wonen 
zes jaar geleden het plan opperde om een groot deel van de 
Provinciënbuurt te slopen. Bewoner Hans Filius richtte eind 
2003 met andere buurtbewoners de actiegroep “Behoud van 
de Provincienwijk” op. Donderdagmiddag verenigden bewo-
ners van alle straten en  pleinen van de Provinciënbuurt zich 
tussen de flats om de geslaagde renovatie van de hele buurt 
te vieren met een groots feest dat afgesloten werd met een 
heerlijke barbecue. Vergeten zijn de stofwolken het irritan-
te geboor dat soms door merg en been ging. Nu klonk er de 
vrolijke muziek van de Haarlemse Muggen.  Directeur van 
woningcorporatie Elan Wonen, Grischa Lowinsky, sprak van 
de kostbaarste renovatie tot nu toe. In de gesprekken met de 
bewoners kwam altijd het tuindorpgevoel boven. Elan wilde 
de huizen in het middengebied en de Zeelandflat het liefst 
slopen, vooral de duplexwoningen waren zorgelijk. De be-
woners woonden er echter naar hun zin. Wel klein, maar fijn! 
Nu is het veel mooier en met de uitbouw ook wat royaler. Met 
de aannemer Hemubo Bouwgroep uit Almere was het goed 
werken in de buurt. De oorspronkelijke bewoners krijgen 
huurgewenning, nieuwe mensen gaan het volle pond betalen 
voor de gerenoveerde huizen. Waar vroeger een energiela-
bel G aan de woningen hing, prijkt nu de B! Een renovatie als 
deze zal volgens Lowinsky in de toekomst onmogelijk zijn.  

Partners 
Als raadslid raakte wethouder Pieter van de Stadt, zelf oud-
bewoner van de Provinciënbuurt, met uitzicht op de Drenthe-
laan, samen met ook raadslid Sjaak Struijf, betrokken bij de 
`sanering` van de Provinciënbuurt. In 2005 kwamen de poli-
tiek, de woningcorporatie en het bewonerscomité tot over-
eenkomst. Er werd geluisterd naar de bewoners die geen 
sloop wilden en er met zoveel plezier woonden. De socia-
le structuur was zo mooi. Ze werden partners en het resul-
taat mag er zijn. De laagbouwhuizen vernieuwd en de flats 
kregen nieuwe douches en toiletten, dubbele ramen en ver-
nieuwde entrees. Mevrouw Michaëlis, bewoonster van de 
Overijsellaan van het eerste uur, 1969, op de vijfde etage, 
met uitzicht op de festiviteiten van deze feestdag, wil voor 
geen goud de flat uit. Heerlijk wonen, de entree en trappen-
huis ziet er weer prachtig uit. Met dank aan de bewoners- 
comité en Hans Filius in het bijzonder. Een trotse Filius con-
stateerde dat de oude sfeer terugkeert, ook met de nieu-
we bewoners. Tijd voor de gezamenlijke barbecue waar de 
oude sfeer in dat kleine tuindorp weer snel opbloeit, net als 
de ligusterhaagjes in de nieuwe voortuinen. 
Ton van den Brink 
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Heemstede
Zondag 4 juli
• Heemstede Jazz: The 
Summer Edition met o.a. 
Yvonne Weijers en Hans 
Dulfer. 13-23 uur.  Info:  
www.heemstedejazz.nl

Van maandag 12 t/m
donderdag 15 juli
• Sonriseweek op het Meer-
veld in de Indische Buurt, 
Heemstede. Sport, spel en 
creatieve activiteiten. Georga-
niseerd door vrijwilligers vanuit 
de Petrakerk, Heemstede.

Donderdag 15 juli
t/m dinsdag 31 augustus
• ‘Bezield schilderen’, expo-
sitie van Rita Bakhuijsen in 
Bibliotheek Heemstede. Juli-
anaplein 1 Heemstede.
Meer info: www.sbhaarlem.
nl of op  http://ritazza.exto.nl., 
Bibliotheek Heemstede: 023-
5115300.

Tot zaterdag 31 juli
• Expositie Nelleke de 
Blaauw-Ebbing in Over-
bos, Afrikaanse invloeden en 
strandbezoeken. 
Burg. van Lennepweg 35, 
Heemstede. De openingstij-
den zijn van 8.30 uur tot 17.00 
uur.

Juli en augustus
• Beeldgedichten Vera Brug-
geman in Raadhuis van Heem-
stede. Info: www.verart.nl
Iedere laatste vrijdag van de 
maand is er al open huis in de 
Meelfabriek aan de Glipper-
dreef 94. Daar kunt u de ate-
liers bezoeken van Vera Brug-
geman, Lucia Bezemer, Gonnie 
Nierman, Gerard van Velzen, 
Lisanne Marlijn Mariska Pisam, 
Mieke de Groot en de ambach-
telijke bedrijven als de lijsten-
maker Ton van Wijk en Xietje 
die promotiemateriaal maakt.  

Regio
Zaterdag 3 en zondag 4 juli 
• Open Huis in de Heimans-
hof Hoofddorp. Rondleiding, 
wilde plantentuin en Kruiden-
tuin te bezoeken. Voor de kin-
deren zijn er ook diverse acti-
viteiten.
Open: 14.00-17.00 uur. Infor-

Agenda
Cultuur

matie bij H.Radema tel. 0252-
673915 en op www.dehei-
manshof.nl Wieger Bruinlaan, 
Hoofddorp, 023-5629124.  

Zondag 4 juli
• Ad van Luijk exposeert zijn 
schilderijen met als onder-
werp natuurimpressies.
Locatie: de Stompetoren te 
Spaarnwoude.

T/m donderdag 29 juli
• Jacobus van Looy in de 
Kloostergangen van het 
Stadhuis te Haarlem. 

De 14 beeldende kunstenaars 
afkomstig uit de regio (Bever-
wijk, Haarlem en Heemstede) 
en lid van een van de oudste 
kunstenaarsverenigingen van 
ons land, exposeren hun werk 
als eerbetoon aan de schil-
der Jacobus van Looy (1855-
1930). O.a: Jacintha Reijnders, 
Albert Rollich en Norbert Wil-
le. www.kzod.nl  

Donderdag 1 juli
• IVN Zuid-Kennemerland 
‘Zeedorpenlandschap Zuid-
duinen’ Zandvoort.
Locatie/startpunt: Vertrek 
om 20.00 uur bij het par-
keerwachtershuisje op het 
Ir.G.Friedhoffplein, Zandvoort 
zuidwest. Duur: 1,5 uur.

• Westfries mannenkoor 
speelt voor kunststichting Ma-
rietje Cladder in Bennebroek. 
Terrein GGZ InGeest, Rijks-
straatweg 113. Aanvang: 12.30 
uur. Vrij toegankelijk.

Zaterdag 2 juli 
• Schuimparty in Gay Café 
Wilsons, Haarlem. ‘Men On-
ly Edition’. Van 22.00 uur tot 
04.00 uur. Gedempte Raam-
gracht 78 in Haarlem. Kaar-
ten kosten in de voorverkoop 
17,50 euro. Aan de deur: 20,- 
euro. Reserveren kan via rol-
and@wilsons.nl en wordt aan-
geraden, www.wilsons.nl.

Zaterdag 3 juli
• Om 15.00 uur orgelconcert 
in Kathedrale Basiliek St. 
Bavo, Leidsevaart 146, Haar-
lem. Albert-Jan Roelofs: orgel 
en clavecimbel.
Werken van Bach, Forqueray 
en Schumann.

• Extra wandeling bij de 
tentoonstelling Damast- 
het witte goud van Haar-
lem door stadsgids. I.s.m. 
het Historisch Museum.Ver-
trek: 13.30 uur. Start: Stadsbi-
bliotheek Haarlem, Gasthuis-
straat 32. Kosten: 6 euro inclu-
sief toegang tot het Historisch 
Museum.
Aanmelden bij Gildetelefoon 
06-16410803. of e-mail naar 
gildewandelingen@gmail.com 

• Zwerven door de binnen-
stad. Wandeling Haarlem 
stad.
Start om 14.00 uur. De wan-
deling duurt ca. 1,5 uur en de 
kosten: 3,- euro.
Vanaf Archeologisch Muse-
um (Vleeshal) aan de Grote 
Markt 18.
Reservering(verplicht) en in-
formatie: tel. 06-16410803 of 
e-mail: gildewandelingen@
gmail.com

Zondag 4 juli
• Concert Crescendo en 
Irene op Informatieboer-
derij Zorgvrij. Leuke en vlot-
te muziek van o.a Grease, Pas-
eo Del Rio en Caribbean Sket-
ches, Pink Panther en Rats 
Bats and Spiders. Start: 13.00 
uur. Informatieboerderij Zorg-
vrij, Genieweg 50 in Spaarn-
woude (Velsen-Zuid).

• IVN Zuid-Kennemerland: 
Bloemen, vlinders en onbe-
kende duinvalleien op het 
Kraansvlak.
Locatie/startpunt: Vertrek 
18.00 uur vanaf het spoor-
fietstunneltje in Zandvoort-

Noord, met de fiets bereikbaar 
via het Visserspad. Bereikbaar 
met de auto via Zandvoort-
Noord, einde Wattstraat. Ver-
rekijker, eten en drinken mee-
nemen.

• Ad van Luijk exposeert zijn 
schilderijen met als onderwerp 
natuurimpressies. Locatie: de 
Stompe toren te Spaarnwou-
de.

Zondag 11 juli
• Opening bijenstal Hei-
manshof in Hoofddorp.

Woensdag 14 juli
• Zondagmiddagpodium 
Jacob in de Hout met een 
optreden van zanger en en-
tertainer Peter Dons. Reper-
toire: Frans Bauer, Wim Son-
neveld, Corrie Konings, Jan-
tje Koopmans, de Havenzan-
gers e.a Vanaf 14.00 uur in 
Jacob’s Plaza.
Aanvang: 14.30 uur. Entree: 
4,- euro. Zorgcentrum Sint, 
Zuiderhoutlaan 1 te Haarlem. 
Telefoon: 892 7900.

Vrijdag 23 juli
• Gratis klassiek zomer-
concert in Openluchtthea-
ter Caprera.
Zeventig talentvolle jonge 
musici uit Engeland zullen 
in Caprera werken van Mo-
zart, McDowell en Tchaikovski 
brengen. 
Het concert in het sprookjes-
achtig mooie openluchtthea-
ter in de duinen is gratis toe-
gankelijk. 
Meer informatie? Kijk op: 
www. openluchttheaterbloe-
mendaal.nl

T/m dinsdag 3 augustus
• Expositie van beeldhouw-
werken in voormalige Ge-
meentehuis Bennebroek. Ben-
nebroekerlaan 5, openingstij-
den: op werkdagen van 8.30 
– 12.30 uur en woensdagmid-
dag van 13.30 – 17.00 uur.

T/m 13 augustus
• Expositie van Franklin 
Meijer in Bibliotheek Haar-
lem-Noord.
Aquarellen. Planetenlaan 170 
te Haarlem. Franklin schildert 
alsof hij door een groothoek-
lens kijkt. Water, land en lucht 
gaan op natuurlijke wijze in el-
kaar over. Het landschap staat 
centraal: slechts sporadisch 
lopen er figuren. 
Informatie:
franklinmeijer@planet.nl
Of www.sbhaarlem.nl.

T/m zondag 15 augustus
• Tentoonstelling in Muse-
um de Zwarte Tulp met the-
ma Kardinaal Simonis als 
een van de zonen van de 
Bloembollenstreek. Met diver-
se voorwerpen uit prive eigen-
dommen. Locatie: Grachtweg 
2A, Lisse.

• Expositie Mona Meier 
Adegeest met zomerse kin-
dertaferelen aan het strand. In 
het zorgcentrum Schalkwei-
de te bekijken dagelijks van 
09.00-19.00.
Floris van Adrichemlaan 15, 
Haarlem. Tel.: 023-8922900.

Tot eind augustus
• Op Informatieboerderij 
Zorgvrij in Spaarnwoude is 
een nieuwe fototentoon-
stelling te zien. Met twaalf 
prachtige foto’s wordt een 
beeld gegeven van Spaarn-
woude en de activiteiten die je 
er kunt doen.
Informatieboerderij Zorgvrij 
ligt aan de Genieweg 50 in 
Velsen-Zuid (recreatieschap 
Spaarnwoude). 

T/m dinsdag 31 augustus
• ‘30 Meter Haarlem als 
Landschap’, foto-expositie. 
Het project 30 meter Haar-
lem als Landschap is uit het 
laatste boek Haarlems Land-
schap, met teksten van Wim 
Vogel en Sieto Flink.
Gast-fotografen zijn Jurriaan 
en Daan Hoefsmit en Fred 
Icke. Eerdere eigen projec-
ten: Bosch en Hovenbuurt, De 
Hout, Haarlemboek, Noord- 
Hollandboek, Tegenlicht. En 
nu dus Haarlems Landschap. 
Bibliotheek Centrum, Gast-
huisstraat 32 te Haarlem. De 
toegang is gratis. 
Info: www.sbhaarlem.nl 

T/m zondag 12 september
• Tentoonstelling ‘Damast, 
Het Witte Goud van Haarlem’ in 
het Historisch Museum Haar-
lem. Groot Heiligland 47, Haar-
lem. Tel: 023-5422427, www.
historischmuseumhaarlem.nl

Hanneke van Oosterhout.

Jacintha Reijnders.

Anne Jung.

Klein orkest Irene.

De duinakker (foto: Joost 
Bouwmeester, www.noord-
wijknatuur.nl).

Het Kraansvlak (foto: IVN 
Zuid-Kennemerland).
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Kerkdienst
in ziekenhuis
Regio - Zondag 4 juli om 10.00 
uur vindt in de kerkzaal in het 
Spaarne Ziekenhuis in Hoofd-
dorp een kerkdienst plaats. Het 

Wegen nuttig om energie uit op te wekken
Regio - Noord-Holland heeft 
dinsdag een subsidie verleend 
aan onderzoeksorganisatie TNO, 
waarmee de provincie bijdraagt 
aan de ontwikkeling van zonne-
energie uit wegen.
Het betreft een financiële bij-
drage voor de ontwikkeling van 
een prototype zonnepaneel, dat 
zonlicht op de weg kan omzet-
ten naar elektriciteit. Noord-Hol-
land hoopt hiermee in de toe-
komst haar wegen te benutten 

om groene stroom op te wek-
ken.
De samenwerking met TNO 
sluit aan bij de doelstelling van 
de provincie om in 2020 twintig 
procent van de gebruikte ener-
gie duurzaam op te wekken. 

TNO werkt sinds anderhalf jaar 
aan de ontwikkeling van een 
weg die zonlicht kan omzetten in 
elektriciteit. De provincie Noord-
Holland en TNO hebben dezelf-

de ambitie: de mogelijkheid om 
zonne-energie uit wegen te ha-
len. 

TNO werkt de komende periode 
hard door aan ontwikkeling van 
het prototype van een zonne- 
paneel, dat als wegdek kan die-
nen.
De verwachting is dat het bin-
nen een paar jaar mogelijk is om 
fietspaden met deze wegdekken 
aan te leggen.

Opnieuw subsidie voor bouw 
Haarlemse woningen
Regio - Haarlem ontvangt ook 
uit de derde tranche van de sti-
muleringsregeling  subsidie voor 
de bouw van 262 nieuwbouwwo-
ningen. De subsidie van VROM 
is bedoeld om de teruggang in 
de bouwproductie door de eco-
nomische crisis en terugval van 
werkgelegenheid te beperken. 
Het gaat om een toekenning van 
1,6 miljoen euro voor de bouw 
van 262 woningen, waarvoor de 
bouwvergunning reeds verleend 
is. Haarlem had subsidie aange-
vraagd van een kleine 2 miljoen 
euro voor de bouw van 298 wo-

ningen. De gemeente ontvangt 
subsidie voor de volgende zes 
projecten:
-  Deo Neo, 36 huur- en 53 koop-

woningen;
-  De Pionier - Spaarndamse-

weg/Werfstraat, 78 koopwo-
ningen;

-  Het Haerlemsche Hofje - Burg-
wal/Koolsteeg, 14 koopwonin-
gen;

-  Lyriek, Marsmanplein 20, 49 
koopwoningen;

-  Ripperda, 16 woningen en
-  Richard Holkade, 16 koopwo-

ningen

Zondagmiddagpodium 
Sint Jacob in de Hout
Regio - Woensdag 14 juli kunt 
u genieten van een heerlijk op-
treden van zanger en entertainer 
Peter Dons. Met  een repertoi-
re variërend van Frans Bauer tot 
Wim Sonneveld, Corrie Konings 
tot Jantje Koopmans, de Haven-
zangers tot Vader Abraham heeft 
Peter al heel wat optredens ver-

zorgd binnen de sector van de 
gezondheidszorg. U bent vanaf 
14.00 uur van harte welkom in 
Jacob’s Plaza. Het optreden start 
om 14.30 uur en kost 4,- euro 
entree (incl. koffie/thee). Zorg-
centrum Sint Jacob in de Hout 
vindt u aan de Zuiderhoutlaan 1 
te Haarlem. Tel.: 892 7900.

Mantelzorg en indicatiestelling
Regio - Mantelzorgers hebben 
vaak te maken met het aanvra-
gen van indicaties voor huishou-
delijke hulp, verzorging, verple-
ging, hulpmiddelen en voorzie-
ningen. Dit is vaak een hele klus 
en helaas worden niet alle in-
dicaties gehonoreerd. Mantel-
zorgers worden regelmatig niet 
betrokken bij de indicatie, maar 
wel meegerekend als het gaat 
om het geven van zorg. Het Plat-
form Belangenbehartiging Man-
telzorg wil graag de ervaringen 
van mantelzorgers horen zo-
dat reacties gebundeld kunnen 

worden. Het Platform wil hier-
mee naar de gemeenten en in-
stellingen gaan die verantwoor-
delijk zijn voor het afgeven van 
de indicaties. Het doel is dat de 
rol van mantelzorgers erkend 
wordt, ook bij de indicatiestel-
ling. 

Op vrijdag 2 juli van 15.00 uur 
tot 17.30 uur kunnen mantelzor-
gers in gesprek met elkaar en 
de Platformbestuursleden om 
hun ervaringen te delen. Voor 
meer informatie en aanmelden:  
www.stemvandemantelzorger.nl 

In zomer geen inloopuren 
Spaarne Ziekenhuis

Regio - In verband met de zomerperiode zullen er in de maan-
den juli en augustus geen inloopspreekuren in het Spaarne Zie-
kenhuis Hoofddorp plaatsvinden. Het betreft de inloopuren voor 
mensen met Coeliakie, Gaucoom, rugklachten, Parkinson en MS. 
Uitzondering hierop is wel de stand van de Nederlandse vereni-
ging van blinden en slechtzienden op de oogpoli. Zij komen op 
donderdag 29 juli en 26 augustus van 9.00 tot 12.30 uur.
Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met de afde-
ling patiëntenvoorlichting van het Spaarne Ziekenhuis (023) 890  
83 60. U kunt bij de afdeling patiëntenvoorlichting terecht voor 
gerichte achtergrondinformatie over gezondheid, ziekte en het 
totale zorgaanbod. Meer informatie vindt u op www.spaarne-
ziekenhuis.nl

is een dienst van Woord en Ta-
fel met een oecumenisch karak-
ter. Iedereen is welkom, zowel 
patiënten alsook bezoek. 
Voorganger is ds. mw. P. Renes. 
De zang wordt ondersteund door 
de cantores L. en Th. Braak- 
Pedroli. (avondmaalviering)

Honkbal
RCH-Pinguins doet goede zaken
Heemstede - RCH-Pinguïns 
kende een wisselvallige 1e sei-
zoenshelft, waarin vooral tegen 
laag geplaatste tegenstanders 
punten werden verloren. Na zich 
ternauwernood voor de play-offs 
te hebben geplaatst lijken de 
Heemstedenaren alle schroom 
afgeworpen te hebben en wordt 
voorzichtig gedacht aan het 
kampioenschap van de Over-
gangsklasse, gevolgd door een 
best of five tegen de nummer 
laatst van de Hoofdklasse. Ge-
holpen door een nederlaag van 
koploper UVV tegen de Hawks 
bedraagt de achterstand op de 
Utrechtenaren nog maar 2 pun-
ten en komend weekend volgt 
de dubbel, zaterdag in Heem-
stede, zondag in Vleuten.
De verrassing van de laatste we-
ken heet Marcel Timmer. Was 
het tot nu toe vooral de Au-
straliër Chris Mowday die voor 
de punten moest zorgen, sinds 
een paar weken is het ook Tim-
mer die de slagmensen van de 
tegenpartij tot wanhoop drijft. 
Werd eerder dit seizoen nog een 
kansloze 11-1 nederlaag gele-

den in Enschede, deze keer had-
den de Tigers weinig kijk op de 
worpen van Marcel en kon de 
Racing rustig werken aan het 
opvoeren van de score. In de 2e 
inning waren het vrije lopen voor 
Lex Leijenaar en Kevin Gerard 
en honkslagen van Tony Wilffert 
en Alex Santucci, waarop 3 x ge-
scoord kon worden. De 3e En-
schedese slagbeurt was de eni-
ge, waarin Marcel Timmer het 
moeilijk kreeg. Na 3 honksla-
gen en een wilde worp stond het 
plotseling 2-3 en leefde er weer 
hoop bij het thuispubliek. Maar 
in de 3 daarop volgende slag-
beurten lukte het geen enke-
le Enschedeër op de kussens te 
komen en waren het Mark Smit 
in de 4e, Lex Leijenaar in de 5e, 
Zamir Lijde in de 6e en opnieuw 
Mark Smit in de 7e inning, die 
er voor zorgden dat het score-
bord 2-7 in Heemsteeds voor-
deel aangaf. 
Na 7 innings deed Marcel Tim-
mer met 4-1-6-1 de heuvel over 
aan Roger Mäkel, die zowel in 
de 8e als 9e inning één tegen-
stander thuis zag komen, maar 

was het Giovanni Valmont die 
met een 2-punten homerun de 
marge op 5 punten hield met de 
9-4 overwinning als resultaat.

Met Chris Mowday leek er voor 
RCH-Pinguïns geen vuiltje aan 
de lucht op weg naar de dub-
bele overwinning, maar ondanks 
de hitte leek Chris onvoldoende 
opgewarmd toen hij in de 1e in-
ning de Heemsteedse heuvel be-
trad. 3 Honkslagen tegen in 1 in-
ning overkomt de Australiër niet 
zo vaak, maar gelukkig bleef de 
schade beperkt tot 1 run. In de 
3e inning kwam RCH/P op ge-
lijke hoogte na 4 wijd voor Alex 
Santucci, een gestolen honk en 
een honkslag van Zamir Lijde. 
In de 5e inning was het Mick 
van Vliet, op het honk gekomen 
door een basehit, die scoorde en 
exact hetzelfde deed Lex Leije-
naar in de 6e inning, waarmee 
de 3-1 eindstand werd bereikt. 

Stand in de play-offs :
UVV 12-18 DSS 12-12
RCH 12-16 Hawks 12-  8
TT 12-12 PSV 12-  6

Softbal
Winst en verlies voor RCH-Pinguins
Heemstede - Twee wedstrij-
den spelen in 3 dagen is een 
hele opgave voor een ploeg 
die maar over één pitcher 
beschikt, vooral als één van 
die wedstrijden ook nog eens 
in Alkmaar tegen de koplo-
per gespeeld moet worden. 
Maar gelukkig kon coach Je-
roen de Vries met succes een 
beroep doen op jeugdspeel-
ster Nina Dijkstra, die tegen 
het 3e van Alcmaria Victrix 
4 van de 6 innings de Heem-
steedse heuvel verdedigde. 
Daardoor kon Daniëlle Kui-
pers haar krachten kon spa-
ren voor de confrontatie met 
Herons-2, de belangrijkste 
concurrent in de strijd tegen 
de onderste plaats.

Er werd op niets gerekend en 
dat werd het uiteindelijk ook, 
maar toch verlieten de pinguïns 
met opgeheven hoofd het Alk-
maarse terrein. In de 1e slag-

beurt nam de Racing brutaal-
weg met 2-0 de leiding na 4 
wijd voor Sandra Assendelft en 
honkslagen van Eva Verduijn en 
Daniëlle Kuipers. In de 2e inning 
kwam Alcmaria terug tot 1-2 via 
oud RCH’er en oud-internatio-
nal Gonnie Reijnen-Farley, die 
met haar stootslagen en snel-
heid een ware plaag was voor 
de Heemsteedse defensie. Pas in 
de 4e inning kon de thuisploeg 
doordrukken met 4 runs na 3 
honkslagen en een paar zwak-
ke momenten in de verdediging 
van RCH/P. Nina Dijkstra deed 
met 0-2-5-1 de heuvel over aan 
Daniëlle Kuipers, die nog 2 op-
ponenten de thuisplaat zag pas-
seren voor de 7-2 eindstand. 
 
Twee dagen later kon Daniël-
le Kuipers fris als een hoen-
tje de verdediging leiden tegen 
Herons-2. In de 1e 3 innings 
lukte het slechts 1 Heerhugo-
waardse slagvrouw het 1e honk 

te bereiken, maar aan de ande-
re kant had ook Petra Blankert 
er weinig moeite mee de hon-
ken schoon te houden. In de 4e 
slagbeurt kon Herons op voor-
sprong komen toen 3 van hun 
in totaal 4 honkslagen in de-
ze wedstrijd kort na elkaar vie-
len. Een prachtige aangooi van 
midveldster Jans Cassee naar 
3e honkvrouw Mariska v.d. Kruijf 
voorkwam verder onheil.    
In de 5e inning lukte het de 
thuisploeg langszij te komen 
via een velderskeus voor Ma-
rit Hartog, gevolgd worden door 
een gestolen honk en honksla-
gen van Eva Verduijn en Jans 
Cassee. Toen iedereen zich al bij 
een gelijkspel had neergelegd, 
was het wederom Marit Hartog, 
die ditmaal na een infield hit de 
honken kon aflopen met steun 
van Kim Westerveld,  Eva Ver-
duijn en Jans Cassee. Daniëlle 
Kuipers verliet met 6-4-0-2 het 
terrein als winnend pitcher. 



achtertuinen. Maar wel met de al bestaande 

mogelijkheden om een aanbouw aan het 

huis te bouwen en een bijgebouw (schuur, 

garage) in de achtertuin. De hoogte van 

zulke gebouwen in de achtertuin is -met een 

enkele uitzondering- beperkt tot 4 meter. 

Wonen in een bijgebouw is nooit toe-

gestaan. 

Landelijk beleid en regels
Tegelijkertijd volgen de Heemsteedse 

bestemmingsplannen ook landelijk beleid 

en regels:

-  Minder regels, waardoor u meer zelf kunt 

regelen zonder toestemming van de over-

heid.

-  Duidelijkheid en eenduidigheid: voor alle 

Heemsteedse bestemmingsplannen 

gelden straks dezelfde algemene uit-

gangspunten. 

-  Transparantie. De nieuwe bestemmings-

plannen zijn allemaal digitaal beschik-

baar, waardoor u meteen thuis kunt zien 

wat u wel en niet kunt bouwen.

Voortgang bestemmingsplannen
De gemeente werkt aan het actualiseren 

van de bestemmingsplannen en brengt de 

ruim 40 ‘oude’ bestemmingsplannen terug 

tot 9 nieuwe. Momenteel wordt er gewerkt 

aan meerdere plannen:

Centrum en omgeving
De reacties op de beleidsvoornemens zijn 

meegewogen in het ontwerpbestemmings-

plan Centrum en omgeving, waaraan de 

gemeente het afgelopen jaar heeft gewerkt. 

Het conceptplan wordt naar verwachting in 

augustus 2010 door burgemeester en wet-

houders goedgekeurd. Daarna buigt de 

Heemstede

NIEUWS

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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•  Forse uitbreiding fi etsenstalling 

•  Exposities raadhuis Heemstede

•  Raadsbesluiten

In deze HeemstedeNieuws o.a.:

Park Meermond geopend

Vernieuwingsslag bestemmingsplannen Heemstede 
‘Centrum en omgeving’ in de maak

Op vrijdag 25 juni werd Park Meermond, het natuurgebied dat is aangelegd op de voormalige vuilstort, officieel geopend. Een roofvogel 

bracht de sleutel aan wethouder Pieter van de Stadt, waarmee de opening een feit was. Daarna volgde een spectaculaire show met de 

roofvogels. 

Het park is bereikbaar vanaf de Cruquiusweg, ingang naast de gemeentewerf (nr. 49) en via Hageveld.

Vervolg op pag. 2

Behoud van het dorpse karakter, maar 
met oog voor de noodzakelijke dynamiek 
van het winkelcentrum. Met andere woor-
den: behoud het goede, maar geef onder-
nemers en inwoners wel de ruimte om 
eigentijdse aanpassingen te doen. Dat 
zijn de pijlers van het nieuwe 
bestemmingsplan Centrum en omgeving. 

Dit betekent onder andere:

-  Bij verbouw of nieuwbouw aan Binnenweg 

en Raadhuisstraat is de maximale bouw-

hoogte in de regel 11 meter (voorheen 12 

meter).

-  Er komen in de winkelstraat meer mogelijk-

heden voor horeca als restaurants, grand 

cafés en koffiehoekjes.

- Er komen geen cafés bij.

-  Er is ruimte in het plan om de bestemming 

van bepaalde locaties te wijzigen ten be-

hoeve van het parkeren in het centrum.

-  Plannen om locaties in het centrum te 

ontwikkelen worden waar mogelijk 

meteen verwerkt in het bestemmingsplan. 

-  Aan-, uit- en bijbouwen in de achtertuin is 

aan minder regels gebonden. Voordeel: 

minder procedures, minder tijd, minder 

kosten voor de burger.

Levendige discussie
Dat het bestemmingsplan voor het centrum 

leeft in Heemstede bleek wel uit de vele 

reacties toen we in juni 2009 de beleids-

voornemens voor het gebied Centrum en 

omgeving bekend maakten. Ook over 

eerdere bestemmingsplannen werd fl ink 

gediscussieerd, onder meer in de media. 

Soms blijken daarbij misverstanden te 

bestaan over de inhoud van de bestem-

mingsplannen. Net zoals de inwoners wil 

ook het gemeentebestuur Heemstede zo 

groen mogelijk houden. Dat betekent: zoveel 

mogelijk behoud van bestaand groen, ook in 



commissie Ruimte zich erover, waar u kunt inspreken. Vervolgens start de formele inspraak. 

Uiteraard houden wij u van de verdere voortgang op de hoogte.

Vogelpark en omgeving
Het ontwerpbestemmingsplan voor Vogelpark en omgeving heeft in mei en juni 2010 ter 

inzage gelegen. Naar verwachting wordt dit bestemmingsplan in september 2010 door de 

gemeenteraad vastgesteld. 

Woonwijken Noordwest
Het bestemmingsplan Woonwijken Noordwest werd vorig jaar al vastgesteld. De Raad van 

State heeft besloten het plan voorlopig te schorsen omdat er in de defi nitieve versie van het 

bestemmingsplan een zin is weggevallen waardoor het werken aan huis niet goed geregeld 

is. Hierdoor zou de bewoner nu theoretisch een groter deel van het huis dan gewenst 

kunnen gebruiken als praktijk. Totdat dit hersteld is, geldt het oude bestemmingsplan voor 

wat betreft de bestemming wonen.

HeemstedeNieuws
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Op 23 juni waren voor de eerste keer alle Heemsteedse bruidsparen die in de eerste helft 

van dit jaar 50 jaar getrouwd zijn, uitgenodigd voor een informele bijeenkomst. De burge-

meester ontving tien echtparen in de trouwzaal van het raadhuis. Van januari tot en met juni 

2010 kent de gemeente Heemstede maar liefst 26 echtparen die 50 jaar getrouwd zijn. 

Tijdens de borrel werd van elk bruidspaar een trouwfoto op het balkon gemaakt.

Schilderijen van Vera Bruggeman 
Vera Bruggeman, beeldend kunstenaar geboren 1964 in Almelo, vanaf 1965 opgegroeid en 

woonachtig in Heemstede, exposeert tussen 5 juli en 27 augustus 2010 in de Burgerzaal 

haar kleurrijke schilderijen, gedachten en emoties gevangen in Beeldgedichten. Voor meer 

informatie: www.verart.nl.

Schilderijen van Annemarie Rijkse
Van 5 juli tot 30 augustus 2010 exposeert Annemarie Rijkse in de centrale hal. Annemarie 

Rijkse woont in Heemstede en is in 1990 haar carrière gestart als portrettekenares. Sinds 

1994 maakt zij portretten in houtskool en klei en schildert zij met acryl. Vanaf 2006 is 

Annemarie Rijkse gestart met de begeleiding van workshop ‘Schilderen uit je hart' op 

verschillende locaties in Noord-Holland.

Van mei tot en met oktober geeft zij arrangementen in strandrestaurant Meijer aan Zee in 

Zandvoort.

Haar exposite bestaat voornamelijk uit kleurrijke schilderijen. Voor informatie: 

www.kunstanne.nl.

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u van harte welkom beide exposities te 

komen bewonderen.

Bijeenkomst voor 
50 jaargehuwden

Exposities raadhuis 
Heemstede

Kapvergunning(en)

Er is een kapvergunning verleend voor:

Cruquiusweg
Het kappen van 79 populieren op de Cruquiusweg vanaf het Wipperplein tot aan de

Ir.Lelylaan.

De iepen en populieren langs de Cruquiusweg zijn in 1994 geplant volgens het blijver/

wijkersysteem. Deze plantmethode van laanbomen had als doel de toen vrij kale

Cruquiusweg snel een groene uitstraling te geven. De iepen en populieren werden bewust

relatief dicht op elkaar geplant. Er is toen rekening gehouden met het gegeven dat de

populieren (wijkers) na ongeveer 10 jaar zouden worden verwijderd om de iepen (blijvers)

optimale groeiruimte te geven. 

De bomen zullen in twee fases worden gekapt.

Fase 1: 45 populieren van het zwaarste formaat in de winterperiode 2010/2011.

Fase 2: 34 populieren in de winterperiode 2011/2012.

Er is een kapvergunning verleend voor:

Wandelbos Groenendaal
Het kappen van 1 populier (slechte vitaliteit) en 1 taxus (slechte vitaliteit) op de begraaf-

plaats en 1 eik (dood) in het wandelbos Groenendaal. Collegebesluit 22-06-2010, verzonden

30-06-2010.

De besluiten en de bijbehorende stukken liggen vanaf 30-06-2010 zes weken ter inzage in

de hal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1. U kunt tegen de besluiten bezwaar maken.

Vervolg van pag. 1

Forse uitbreiding fietsenstalling 
Het aantal fi etsenstallingen bij het NS-

station Heemstede-Aerdenhout wordt met 

ruim 400 plaatsen uitgebreid. De meeste 

extra plaatsen komen aan de 

Leidsevaartzijde langs het talud van de 

spoorbaan. Daarnaast komt er aan de 

andere kant van het spoor een kleine uit-

breiding van de fi etsenstalling langs het 

voetpad naar de nieuwe wijk Vogelpark. 

Prorail begint op maandag 12 juli met de 

werkzaamheden, die een kleine twee 

maanden duren. Na de zomervakantie 

worden de nieuwe stallingen officieel op-

geleverd. Vanaf dat moment gaan de hand-

havers van de gemeente er ook actief op 

toezien dat de fi etsen in rekken geplaatst 

zijn en niet meer ‘wild’ geparkeerd worden.

Tijdelijke stalling
Tijdens de werkzaamheden worden de 

huidige stallingen langs het talud aan de 

Leidsevaartzijde gesloopt. Dit betekent dat 

reizigers hier tijdelijk geen fi etsen kunnen 

plaatsen. Vanaf 12 juli tot eind augustus 

worden hier geparkeerde fi etsen ver-

wijderd. Prorail zal dit vooraf bekendmaken 

met borden en labels aan fi etsen. Er komt 

gedurende de werkzaamheden een tijdelijke 

fi etsenstalling aan de westkant van het 

station, achter snackbar ‘Sprinter’.

Dubbeldeks
De extra stallingen langs het talud worden 

dubbeldeks. Met een simpele handeling kan 

zonder kracht  het bovenste rek naar beneden 

gehaald worden en na het plaatsen van de 

fi ets weer omhoog worden gezet. Dit systeem 

is momenteel ook in gebruik bij o.a. het NS-

station Haarlem en station Overveen (zie foto).

Handhaven
Als de uitbreiding van de fi etsenstallingen 

bij het NS-station gerealiseerd is, gaat de 

gemeente ook strenger toezien op het juist 

parkeren van fi etsen. Eerst wordt er alleen 

gewaarschuwd met een label aan verkeerd 

geplaatste fi etsen, daarna zullen de 

gemeentelijk opsporingsambtenaren actief 

handhaven.
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Bouwplannen

Aanvragen bouwvergunning
2010.114 het plaatsen van een dakkapel - Zandvoorter Allee 6

 op het achtergeveldakvlak

2010.140 het veranderen van een berging - Landzichtlaan 20

 tot een praktijkruimte

2010.041 het plaatsen van een dakkapel - Molenwerfslaan 56

 op het voorgeveldakvlak

2010.142 het plaatsen van een hekwerk - Van Merlenlaan 28A

 en een toegangspoort

2010.143 het vergroten van de entree d.m.v. - Alberdingk Thijmlaan 23

 een aanbouw aan de voorgevel

Aanvraag sloopvergunning
2010.917 het slopen van het gebouw ‘De Lavendel’ - Herenweg 5

 op het terrein van De Hartekamp Groep

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 1 juli 2010 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 bouwvergunning (verzonden 25 juni 2010)
2010.130 het wijzigen van de voorgevel - Jozef Israëlsplein 11

Verleende reguliere bouwvergunning 1e fase (verzonden 25 juni 2010)
2010.123 het verbouwen van de entree - Leidsevaartweg 99

 van het kantoorpand

Verleende aanlegvergunning (verzonden 25 juni 2010)
2010.041 het aanleggen van een fi etspad - ten oosten van voetbalvelden   

 t.b.v. scholieren en het verbreden   HBC en achter college Hageveld

 van een watergang    

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 1 juli 2010 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 tijdelijke reguliere bouwvergunning (verzonden 25 juni 2010)
en ontheffing bestemmingsplan
2010.090 het plaatsen van een tijdelijk - Herenweg 5

 bouwbord t.b.v renovatie van het

 hoofdgebouw van de Hartekamp

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 1 juli 2010 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. Een beroepschrift moet uiterlijk 5 augustus 2010 worden ingediend. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 
bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2010.133 het uitbreiden van een woonhuis - Jozef Israëlsplein 11

2010.094 het uitbreiden van een kantoorpand - Nijverheidsweg 39

De verzoeken liggen vanaf 1 juli 2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met donder-

dag 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 zienswijzen 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 

Agenda

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 8 juli 2010 om 
20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur  bezwaar tegen de verleende ontheffing van een verbod op te treden als straat-

artiest bij Albert Heijn aan de Blekersvaartweg 57 - openbaar -
20.30 uur bezwaar tegen de weigering van een bouwvergunning - openbaar -     
21.00 uur  bezwaar tegen de verleende bouwvergunning voor een indelings- en bestem-

mingswijziging van Herenweg 17 A - openbaar -    

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, 

telefoon (023) 548 56 07.

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. 

Evenement
Op 21 juni 2010 heeft de burgemeester 

besloten, op grond van artikel 2:25 van de 

Algemene plaatselijke verordening, een ver-

gunning te verlenen aan Heemstede Jazz 

BV i.o. voor het houden van een evenement 

genaamd ‘Heemstede Jazz, The Little Big 

One’ op het Wilhelminaplein op zondag 
4 juli 2010 van 13.00 tot 23.00 uur.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de 

Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 

Besluit administratieve bepalingen inzake 

het wegverkeer, toestemming gegeven de 

volgende wegen af te sluiten:

-  Van vrijdag 2 juli 10.00 uur tot en met 

maandag 5 juli 2010 15.00 uur het gehele 

Wilhelminaplein

-  Op zondag 4 juli 2010 de Camplaan vanaf 

de Bosboom Toussaintlaan, de 

Cloosterweg vanaf de Molenwerfslaan en 

de Achterweg vanaf de Laan van Insulinde. 

(De toegang tot de Bosboom Toussaintlaan 

vanaf de Camplaan blijft vrij toegankelijk). 

Indien u meer informatie wenst kunt u con-

tact opnemen met de afdeling Algemene & 

Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Vaststelling wijziging Bouwverordening

Bij besluit van 24 juni 2010 heeft de raad de 

wijzigingsverordening '13e serie wijzigingen 

Bouwverordening' vastgesteld. 

De wijzigingsverordening treedt in werking 

op het tijdstip dat de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht in werking 

treedt, derhalve met ingang van 1 oktober 

2010. De wijzigingverordening ligt ge-

durende 12 weken ter inzage op het 

gemeentehuis. De wijzigingsverordening is 

ook digitaal te raadplegen op 

www.heemstede.nl onder “Bestuurlijke 

Informatie (RIS)”. 

Verordening Incidentele subsidies 
maatschappelijke stages

Bij besluit van 24 juni 2010 heeft de raad de Verordening Incidentele subsidies maatschappelijke

stages gemeente Heemstede vastgesteld. Eveneens bij besluit van 24 juni 2010 is de Verordening

Incidentele subsidies maatschappelijke stages 2010 ingetrokken.

De Verordening Incidentele subsidies maatschappelijke stages treedt met ingang van 1 juli 2010

in werking. De verordening ligt gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De verorde-

ning is ook digitaal te raadplegen op www.heemstede.nl onder “Bestuurlijke Informatie (RIS)”. 
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Vaartuig in Zandvaart
De gemeentelijk opsporingsambtenaren hebben in de Zandvaart ter hoogte van 

Zandvaartkade 16 een witte zeilboot met blauw dekzeil, met de naam Dame Blanche aan-

getroffen. 

Dit vaartuig is aangelegd aan grond die in eigendom is van de gemeente.

Op grond van artikel 3 aanhef en onder b van de Verordening op het gebruik van openbare 

havens en binnenwateren is het verboden met dit vaartuig op deze plaatsen een ligplaats in 

te nemen of te hebben.

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig wordt verzocht binnen 2 weken na 30 juni 2010 
het vaartuig buiten Heemstede te brengen. Indien de eigenaar geen gehoor geeft aan dit 

verzoek, dan zullen burgemeester en wethouders overwegen bestuursdwang toe te passen 

en het vaartuig te laten verwijderen. Het vaartuig wordt dan voor een periode van 13 weken 

opgeslagen. De eigenaar kan zijn vaartuig binnen die periode terugontvangen na betaling 

van de kosten die zijn gemoeid met de uitoefening van de bestuursdwang. Indien het vaar-

tuig niet wordt opgehaald binnen bovengenoemde periode dan zullen burgemeester en 

wethouders overwegen om het vaartuig openbaar te verkopen dan wel te laten vernietigen.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren 

van bureau Handhaving van de gemeente Heemstede, telefoon (023) 548 56 30.

Handhavingsactie gezonken vaartuigen 
Zuider Buiten Spaarne

Aanwijzingsbesluit leden Algemeen Bestuur 
Veiligheidsregio Kennemerland

In het kader van artikel 17 van de Verordening op het gebruik van openbare havens en 

binnenwateren zijn in opdracht van burgemeester en wethouders de volgende gezonken 

vaartuigen gelicht die in het Zuider Buiten Spaarne lagen:

- een speedboot met blauw dekzeil t.h.v. Tooropkade 3,

- een wit vaartuig t.h.v. Tooropkade 3. 

Bovengenoemde vaartuigen worden voor een periode van 13 weken - met ingang van 30 

juni 2010 - opgeslagen, op kosten van de eigenaar. Binnen deze periode kan de rechtmatige 

eigenaar zijn vaartuig ophalen onder betaling van de gemaakte kosten. Indien het vaartuig 

niet wordt opgehaald, zullen burgemeester en wethouders het vaartuig verkopen dan wel 

vernietigen.

Voor informatie kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren 

van bureau Handhaving, telefoon (023) 548 56 30.

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland dient met 

de installatie van de gemeenteraad en het college een vertegenwoordiger voor het 

Algemeen Bestuur van de VRK aangewezen te worden. Tevens dienen er plaatsvervangers 

van de burgemeester en de wethouder in het Algemeen Bestuur aangewezen te worden. 

Bij besluit van 24 juni 2010 heeft de raad:

-  wethouder J. Botter aangewezen als lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio 

Kennemerland;

- wethouder C.D.M. Kuiper aangewezen als plaatsvervangend lid van J. Botter;

-  wethouder P.H. van de Stadt aangewezen als plaatsvervangend lid van burgemeester 

M.J.C. Heeremans in het Algemeen Bestuur.

Aanleg brug Van den Eijndekade
In verband met de aanleg van de Zwaaihavenbrug geldt eenrichtingsverkeer op de Van den 

Eijndekade. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den Eijndekade 

inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Vrachtverkeer wordt omgeleid via het 

kruispunt Cruquiusweg-Javalaan. Voetgangers en fi etsers kunnen gewoon in twee richtingen 

van de Van den Eijndekade gebruikmaken.

Werk aan de weg   
César Francklaan fase 2, van Jan van Gilselaan tot Heemsteedse Dreef
Tot begin juli 2010 wordt in de César Francklaan, tussen de Jan van Gilselaan en de 

Heemsteedse Dreef, de riolering vervangen en de weg heringericht. 

Autoverkeer vanaf de Heemsteedse Dreef richting Haarlem-Schalkwijk en het Spaarne 

Ziekenhuis wordt omgeleid via de Johan Wagenaarlaan. Verkeer vanuit Haarlem-Schalkwijk 

kan via één rijbaan in de richting van de Heemsteedse Dreef rijden. In verband met de 

algemene veiligheid geldt binnen het werkgebied een maximale rijsnelheid van 30 km/uur. 

Voor fi ets-verkeer zijn omleidingsroutes aangegeven. 

Tot en met 9 juli is het werkgebied afgesloten in verband met het 
aanbrengen van het asfalt en de wegmarkeringen.
 

Leidsevaartweg, station Heemstede-Aerdenhout
Op maandag 12 juli start Prorail met de bouw van fi etsenstallingen langs het talud van de 

spoorbaan. De huidige stallingen langs de Leidsevaartweg worden gesloopt.

De werkzaamheden worden tijdens de zomervakantie uitgevoerd om de overlast voor 

fi etsers zoveel mogelijk te beperken. Ter hoogte van de werkzaamheden worden fi etsers en 

voetgangers omgeleid.

Uitgebreide informatie over deze werkzaamheden vindt u elders in deze krant.

Kerklaan, tussen Provincienlaan en Raadhuisstraat
Op woensdag 14 juli 2010 is de Kerklaan, tussen Provincienlaan en Raadhuisstraat, afgesloten voor 

doorgaand autoverkeer. Ter hoogte van de Limburglaan wordt de rijbaan opgebroken in verband 

met rioleringswerkzaamheden. Bestemmingsverkeer voor de Raadhuisstraat en Binnenweg wordt 

omgeleid. Fietsers en voetgangers worden ter hoogte van de Limburglaan over loopschotten geleid.

Bewoners en bedrijven op dit gedeelte van de Kerklaan ontvangen binnenkort een brief over de 

afsluiting.

Limburglaan 
Tot half juli worden in Limburglaan de bestrating en riolering vervangen. De afsluiting van 

het werkgebied wordt met borden aangegeven.

Brabantlaan, tussen Limburglaan en Zeelandlaan 
Tot eind juni 2010 worden in de Brabantlaan, in het gedeelte tussen Limburglaan en 

Zeelandlaan de bestrating en riolering vervangen. De afsluiting van het werkgebied wordt 

met borden aangegeven.

Raadhuisstraat
Tot begin juli 2010 wordt in de Raadhuisstraat de verlichting en het straatmeubilair 

vervangen. Deze werkzaamheden leveren beperkte hinder op voor het verkeer. 

Winkelgebied Binnenweg
Tot medio september 2010: reconstructie fase 2 (van Julianalaan tot de Bronsteeweg). 

Over de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen.

-  Van 22 juni tot 30 juli is het gedeelte vanaf de Spaarnzichtlaan tot de Oosterlaan afgesloten 

voor autoverkeer (werkfase 9). Voetgangers (met de fi ets aan de hand) kunnen (waar nodig 

over loopschotten) langs het werkgebied. In deze periode is de Spaarnzichtlaan afgesloten 

voor autoverkeer.

-  Vrachtverkeer met een lengte boven de 10 meter kan niet via de omleidingsroute rijden. 

Daarom is voor dit type verkeer een tijdelijk verbod ingesteld.

- Langs het Julianaplein is op aangegeven plaatsen een stopverbod ingesteld. 

Vanaf dinsdag 22 juni 2010 geldt eenrichtingsverkeer op de gehele Binnenweg.

Het inrijden van de Binnenweg vanaf de Bronsteeweg is vanaf deze dag niet meer moge-

lijk. Bestemmingsverkeer vanuit het noorden wordt omgeleid via de Lanckhorstlaan en 

Heemsteedse Dreef naar de Julianalaan. 

Doorgaand verkeer vanuit het zuiden wordt via de Cloosterlaan omgeleid naar de Oosterlaan.

Meer informatie over het project ‘Herinrichting Binnenweg’ vindt u op www.heemstede.nl
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Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar di. t/m do. van 09.00 tot 12.00 

uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale infor-

matiezuil (dagelijks tijdens openingstijden 

van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Verkeersbesluit

Wet Investeren in Jongeren (WIJ)

Uitschrijving GBAAanvullende voorziening Verordening materiële en fi nanciële 
gelijkstelling onderwijs gemeente Heemstede 2009

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Dr. J.R. Thorbeckelaan 53 als gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoners (verzonden 25 juni 2010).

Het besluit ligt vanaf 1 juli 2010 zes weken ter inzage.

U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet op-

geschort. 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.

In verband met de Wet Investeren in Jongeren (WIJ), die op 1 oktober 2009 in werking is 

getreden, heeft de gemeenteraad van Heemstede op 24 juni 2010 de volgende verordeningen 

ingetrokken:

- Verordening handhaving WWB

- Verordening cliëntenparticipatie WWB

En tevens de volgende verordeningen vastgesteld:

- Verordening werkleeraanbod WIJ

- Maatregelenverordening WIJ

- Toeslagenverordening WIJ

- Verordening handhaving WWB/WIJ

- Verordening cliëntenparticipatie WWB/WIJ

De verordeningen zijn met terugwerkende kracht ingetreden per 1 januari 2010. Dat bete-

kent ook dat de ingetrokken verordeningen per die datum zijn vervallen.

De verordeningen liggen gedurende 12 weken ter inzage in het raadhuis, Raadhuisplein 1. 

Ook de bijbehorende beleidsregels, vastgesteld door het college van B&W op 18 mei 2010 

en eveneens per 1 januari 2010 van kracht geworden, liggen ter inzage. Tevens kunt u de 

stukken inzien op www.iasz.nl > Downloads > Beleid en verordeningen.

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA)
Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit 

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

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

gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te traceren is, 

besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon 'met onbekende bestem-

ming' uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Dit 

betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven. De gevolgen 

hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs bij de woongemeente aan-

gevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan worden van verschillende over-

heidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de AOW gekort. Het is daarom van groot 

belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan wordt.

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

personen per 17 juni 2010 en 25 juni 2010 met onbekende bestemming uit te schrijven:

B. Deferme, geboren 31-05-1977, adres Soendastraat 18

S.C. Brisacher, geboren 06-11-1977, adres Soendastraat 18

E.S. Deferme, geboren 09-08-2006, adres Soendastraat 18

M.D. Deferme, geboren 02-12-2003, adres Soendastraat 18

I.J. Charles, geboren 25-08-1974, adres Heemsteedse Dreef 64

Y.A. Charles, geboren 27-05-2000, adres Heemsteedse Dreef 64

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee weken na plaatsing van 

deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken 

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

(023) 548 58 68

Bij besluit van 24 juni 2010 heeft de raad het 

collegebesluit van 25 mei 2010 bekrachtigd 

om de Verordening materiële en fi nanciële 

gelijkstelling onderwijs gemeente 

Heemstede 2009 tijdelijk aan te vullen met 

een voorziening ten behoeve van energie-

besparing en het verbeteren van het 

binnenklimaat in scholen voor primair 

onderwijs. De aanvulling (L. Voorziening ten 

behoeve van energiebesparing en binnen-

milieu) treedt per 1 juli 2010 in werking en is 

van toepassing tot 31 december 2010. 

De Verordening inclusief aanvulling ligt 

gedurende 12 weken ter inzage op het 

gemeentehuis. De gehele verordening 

inclusief aanvulling is ook digitaal te raad-

plegen op www.heemstede.nl onder 

“Bestuurlijke Informatie (RIS)”.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en prakti-

sche manier te regelen aan het Serviceloket 

Begraafplaats. Nabestaanden kunnen aan 

dit loket informatie opvragen en de brochure 

over de begraafplaats verkrijgen. Deze 

brochure is ook te downloaden vanaf 

www.heemstede.nl. Daarnaast is het mo-

gelijk om ook buiten openingstijden een 

digitaal informatiepaneel te raadplegen 

met daarop een overzicht (dat u kunt uit-

printen) waar graven gelegen zijn en hoe 

men er naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 

hoofdingang) is geopend op werkdagen 

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 

(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), 

fax: (023) 547 98 58, e-mail: 

begraafplaats@heemstede.nl. De begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

Agenda’s en 
verslagen van de gemeenteraad?

www.heemstede.nl

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl
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Raadsbesluiten

Aanwezig zijn 20 van de 21 raadsleden

1.  Vaststellen agenda raadsvergadering 24 juni 2010
De gemeenteraad gaat akkoord met de voorliggende agenda.  

2.  Benoeming, onderzoek geloofsbrieven en beëdiging raadslid
Mevrouw M.J. Nelissen (PvdA) is beëdigd als raadslid.  

3.  Benoeming in commissies
Mevrouw M.J. Nelissen is benoemd tot lid van de commissie Middelen, als plaats-

vervangend lid van de commissie Ruimte en als lid van de auditcommissie.

De heer Maas is benoemd tot lid van de agendacommissie.

4.  Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend.

 BESPREEKPUNTEN
5.  Aanwijzing leden van het Algemeen Bestuur van de Veilligheidsregio Kennemerland

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) 

dient met de installatie van de gemeenteraad en het college een vertegenwoordiger voor 

het Algemeen Bestuur van de VRK aangewezen te worden. Tevens dienen er plaats-

vervangers van de burgemeester en de wethouder in het Algemeen Bestuur aan-

gewezen te worden. 

 Beslispunten:

 Het college stelt voor:

 1.  Wethouder J. Botter aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de 

Veiligheidsregio Kennemerland.

 2. Wethouder C.D.M. Kuiper aan te wijzen als plaatsvervangend lid van J. Botter.

 3.  Wethouder P.H. van de Stadt aan te wijzen als plaatsvervangend lid van burgemeester 

M.J.C. Heeremans in het Algemeen Bestuur

 Conform het voorstel wordt unaniem besloten.

6.  Benoemen lid van het AB van Paswerk en vertegenwoordiger in de AVA van 
De Meerlanden
Aangezien Paswerk en reiniging onderdeel van de portefeuille van wethouder J. Botter 

wordt voorgesteld om hem te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van Paswerk 

en als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van aandeelhouders van 

De Meerlanden.

 Het college stelt voor:

 Wethouder drs. J. Botter MPA te benoemen tot:

 - lid van het Algemeen Bestuur van Paswerk 

 -  vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van aandeelhouders 

van De Meerlanden.

 Conform het voorstel wordt besloten met 19 stemmen voor en 1 tegen. 

 HAMERPUNTEN
  Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven geen verdere 

bespreking in de gemeenteraad. 

7. Kadernota 2010
 Het college stelt de raad voor:

 1. in te stemmen met:

 - de voorstellen voor aanpassing van de budgetten en kredieten 2010 (hoofdstuk 3);

 -  het laten vervallen van de gereserveerde budgetten 2010 inzake de stelposten ontwikke-

ling Wilhelminaplein (€ 50.000) en parkeren Eikenlaan e.o. (€ 50.000) en deze toe te 

voegen aan de post onvoorzien 2010;

 - de voorgestelde uitgangspunten voor de begroting 2011-2014 (hoofdstuk 4);

 -  de doorwerking van de effecten van de junicirculaire 2010 naar het lopende jaar en het 

nadeel van € 95.000 voor 2010 in mindering te brengen op de post onvoorzien 2010.

 2. kennis te nemen van:

 -  de inleiding en samenvatting beleidsmatige beschouwingen begroting 2011 (hoofdstuk 1);

 -  de heroverwegingsvoorstellen en de jaren waarin de heroverwegingsbedragen moeten 

zijn gerealiseerd (hoofdstuk 2);

 -  het verwerken van de heroverwegingsvoorstellen in de begroting 2011 en de meerjaren-

begroting 2012-2014;

 - het investeringsprogramma en budgetverhogingen (hoofdstuk 5);

 - de bijlagen;

 - de (globale) invulling van resterend tekort dat oploopt tot € 563.500.

  De motie van de PvdA ‘Kerntakendiscussie 2011’ wordt door het college overgenomen en 

vervolgens door de PvdA ingetrokken.

  De motie van de PvdA ‘Evenredige verdeling van lasten’ wordt verworpen met 16 stemmen 

tegen en 4 stemmen voor. Tegen stemmen VVD, HBB, CDA, D66. Voor stemmen PvdA en 

GroenLinks. 

  Het voorstel wordt aangenomen met 18 stemmen voor en 2 tegen. Voor stemmen VVD, 

PvdA, HBB, CDA, D66. De fractie van GroenLinks stemt tegen. 

8. Paswerk: Jaarverslag en jaarrekening 2009
  Het Dagelijks Bestuur heeft op 28 april 2009 het jaarverslag en jaarrekening 2009 van 

Paswerk ingediend. De jaarrekening wordt aan de gemeenteraden van de deelnemende 

gemeenten aangeboden zodat deze hun beschouwingen kenbaar kunnen maken. Het 

College van B&W stelt voor het jaarverslag en de jaarrekening voor kennisgeving aan te 

nemen. Het College van B&W stelt tevens voor akkoord te gaan met de bijdrage van 

€ 59.085 in het negatieve exploitatieresultaat 2009 en de bijdrage in de bestuurskosten 

2009 van € 10.485.

 beslispunten: 

 1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2009 voor kennisgeving aan te nemen.

 2. Akkoord te gaan met de bijdrage in de bestuurskosten voor Heemstede van € 10.485.

 3. Akkoord te gaan met de bijdrage in het nadelige exploitatiesaldo 2009 van € 57.272.

 Conform het voorstel wordt unaniem besloten.  

9. Jaarrekening 2009 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) 
  Door de VRK is op 3 mei jl. de jaarrekening 2009 aan de gemeente aangeboden zodat de 

raad daar haar gevoelens over kenbaar kan maken. De jaarrekening sluit met een nega-

tief saldo ad € 4,3 miljoen voor bestemming. Na bestemming sluit de jaarrekening nog 

met een negatief saldo ad € 3,3 miljoen. Voorgesteld wordt dit tekort ten laste van de 

eigen middelen van de VRK te brengen. 

 Beslispunten:

 1.  Akkoord gaan met de jaarrekening 2009 en de voorgestelde dekking van het tekort over 2009.

 2. Instemmen met de indemniteitsprocedure.

 3.  De VRK verzoeken de bedrijfsvoering op korte termijn op orde te brengen overeenkomstig 

het onderzoek van Ernst en Young.

 De VRK overeenkomstig berichten.

  Het amendement van de VVD Jaarrekening 2009 Veiligheidsregio Kennemerland wordt 

aangenomen met 18 stemmen voor en 2 tegen. Tegen stemt GroenLinks.

  Het college zegt toe dat het amendement de vorm zal krijgen van een brief aan het 

Dagelijks Bestuur van de VRK. Het verzoek van D66 te bevorderen dat een extern accoun-

tant voortaan onderzoek zal verrichten, zal eveneens in deze brief worden verwoordt.

  Het geamendeerde voorstel wordt aangenomen met 18 stemmen voor en 2 tegen. 

Voor stemmen VVD, PvdA, HBB, CDA, D66. Tegen stemt GroenLinks. 

 

10. Begroting 2011 Stichting Rijk
  De Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (stichting Rijk) heeft de 

begroting 2011 ingestuurd. De raden van de deelnemende gemeenten worden hiermee in 

de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken. In de begroting van de stichting is nog 

niet geanticipeerd op de stijging van de eindejaarsuitkering.

 Beslispunten:

 1. Instemmen met de begroting 2011 van Stichting Rijk.

 2. Stichting Rijk overeenkomstig berichten.

  In de begroting 2011 van de gemeente Heemstede rekening houden met de stijging van 

de eindejaarsuitkering en een bijdrage van € 165.444 aan Stichting Rijk opnemen.

  De motie van de PvdA ‘Regionale Inkoopbureau IJmond Kennemerland’ wordt door het 

college overgenomen. Het college zegt toe duidelijkheid te geven over de voordelen van 

de Stichting Rijk. Het college zal tevens met een voorstel komen en onderzoek naar duur-

zaamheid doen. De PvdA trekt daarop de motie terug.

 Conform het voorstel wordt unaniem besloten.
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11. Delegatie projectbesluit reconstructie Herenweg  
   Door de afdeling Voorbereiding Openbare Ruimte is een aanvraag projectbesluit in-

gediend voor de reconstructie van de Herenweg. Om dit planologisch mogelijk te maken 

is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. 

  Het betreft een initiatief dat geringe stedenbouwkundige wijzigingen kent en waarvan 

realisatie op een zo kort mogelijke termijn van wezenlijk belang is. Om deze redenen 

hebben burgemeester en wethouders besloten medewerking te verlenen aan de voor-

bereiding van een projectbesluit.

  Voorgesteld wordt de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit op grond van 

artikel 3.10, lid 4 Wro voor de reconstructie van de Herenweg éénmalig te delegeren aan 

burgemeester en wethouders.

 Conform het voorstel wordt unaniem besloten. 

 

12. Projectbesluit bestemmingsplan Centrum (Binnenweg 141C)
  Door de eigenaar van het perceel Binnenweg 141C is een bouwaanvraag ingediend voor 

het uitbreiden van het winkelpand. Om dit planologisch mogelijk te maken is een bestem-

mingsplanwijziging noodzakelijk. Het betreft een initiatief dat geringe stedenbouwkundige 

wijzigingen kent en waarvan realisatie op een zo kort mogelijke termijn van belang is. Om 

deze redenen hebben burgemeester en wethouders besloten medewerking te verlenen 

aan de voorbereiding van een projectbesluit.

  Voorgesteld wordt de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit op grond van 

artikel 3.10, lid 4 Wro voor de uitbreiding van het winkelpand Binnenweg 141C éénmalig 

te delegeren aan burgemeester en wethouders.

 Conform het voorstel wordt unaniem besloten 

13. Dertiende wijziging bouwverordening gemeente Heemstede 
  Het college stelt voor, op aanbeveling van de Vereniging van Nederlandse gemeenten 

(VNG), brief d.d. 22 april 2010, kenmerk ECGR/U201000875 Lbr. 10/045, de dertiende 

wijziging van de bouwverordening (inclusief bijlagen) gemeente Heemstede vast te stellen.

Conform het voorstel wordt unaniem besloten

14. Vaststelling nota ‘Archeologiebeleid Heemstede: toekomst voor het verleden’ 
  Met de vaststelling van de Wet op de monumentenzorg (Wamz) zijn de verantwoordelijk-

heden ten aanzien van archeologie in belangrijke mate neergelegd bij gemeenten. In dit 

kader worden gemeenten door het rijk en de provincie gestimuleerd archeologiebeleid te 

formuleren. Het archeologiebeleid voor de gemeente Heemstede treft u hierbij aan in de 

vorm van de nota ‘Archeologiebeleid Heemstede: toekomst voor het verleden’. 

  In oktober 2009 is een concept van genoemde nota voorgelegd aan de Commissie 

Samenleving om de zienswijze van deze commissie te vernemen over onze beleidsvoor-

stellen (B-stuk). De commissie heeft positief gereageerd op het gestelde in de concept-

nota. Vervolgens hebben wij een reactie op de conceptnota verzocht en ontvangen van 

de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek. Deze reactie hebben wij betrokken bij 

de opstelling van de nu voorliggende nota. We hebben de conceptnota tot slot - inclusief 

de reactie van de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek - voorgelegd aan en 

besproken met het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland. De reactie van het steun-

punt hebben wij verwerkt in de nu voorliggende nota. 

  Voorgesteld wordt de nota ‘Archeologiebeleid Heemstede: toekomst voor het verleden’ 

vast te stellen.

 Conform het voorstel wordt unaniem besloten. 

15. Wet investeren in jongeren (WIJ): de verordeningen 
  Op 1 oktober 2009 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking getreden. De wet 

verplicht de gemeenten om jongeren van 16 tot 27 jaar die zich bij de gemeente melden 

voor ondersteuning een werk- of een leeraanbod (of een combinatie van beide) aan te 

bieden. Het aanbod moet worden afgestemd op de situatie van de jongere. Als de jongere 

het aanbod weigert, krijgt hij geen uitkering. Bij acceptatie ontvangt hij een salaris van de 

werkgever (bij een werkaanbod) of een inkomensvoorziening ter hoogte van de huidige 

bijstandsuitkering (bij een leeraanbod). Wanneer de gemeente geen passend aanbod 

kan doen of de jongere kan niet werken of leren, komt de jongere vanaf 18 jaar, ook in 

aanmerking voor een inkomensvoorziening ingevolge de WIJ. Opbouw en hoogte hiervan 

zijn vergelijkbaar met normensystematiek van de Wet werk en bijstand (WWB).

  De WIJ draagt de gemeenten op met betrekking tot een aantal nader omschreven zaken veror-

deningen vast te stellen of ter zake bestaande verordeningen aan te passen (art. 12 WIJ). In 

totaal gaat hem om vijf onderwerpen c.q. verordeningen. Deze verordeningen worden onder-

staand op hoofdlijnen toegelicht. In een bijgevoegde notitie vindt een nadere inhoudelijke 

motivering plaats (bijlage). Deze notitie vormt een integraal onderdeel van dit advies.

 beslispunten: 

 - Vast te stellen de Verordening werkleeraanbod WIJ

 - Vast te stellen de Toeslagenverordening WIJ

 - Vast te stellen de Maatregelenverordening WIJ

 - In te trekken de Verordening Handhaving WWB (2004) per 1 januari 2010 

 - Vast te stellen de Verordening Handhaving WWB/WIJ 

 - In te trekken de Verordening Cliëntenparticipatie WWB (2008) per 1 januari 2010 

 - Vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie WWB/WIJ.

 Conform het voorstel wordt unaniem besloten.

 

16. Wijziging Verordening incidentele subsidies maatschappelijke stages 2010 
  Sinds 1 maart 2010 is de Verordening incidentele subsidies maatschappelijke stages 

2010 van kracht. Organisaties die hun activiteiten voornamelijk met vrijwilligers uitvoeren 

kunnen voor elke Heemsteedse scholier die een maatschappelijke stage bij hen volgt 

€ 100,-- subsidie aanvragen. Veel scholieren blijken een maatschappelijke stage bij 

zorginstellingen te lopen hetgeen een goede zaak is. Dit is aanleiding de doelgroep van 

de subsidieregeling zodanig op te rekken dat non-profi torganisaties zoals zorginstellingen 

ook voor de stimuleringssubsidie in aanmerking komen.

 beslispunten: 

 1.  In te trekken de Verordening incidentele subsidies maatschappelijke stages 2010, vast-

gesteld bij raadsbesluit van 18 februari 2010.

 2.  Vast te stellen de bij dit besluit behorende gewaarmerkte Verordening incidentele sub-

sidies maatschappelijke stages.

 Conform het voorstel wordt unaniem besloten. 

17. Aanvullende voorziening Verordening fi nanciële en materiële gelijkstelling 
 beslispunten: 

 1.  Het hierbij gevoegde besluit van het college d.d. 25 mei 2010 om de Verordening fi nan-

ciële materiële gelijkstelling onderwijs tijdelijk aan te vullen met een voorziening ten 

behoeve van energiebesparing en het verbeteren van het binnenklimaat in scholen 

voor primair onderwijs te bekrachtigen.

 2.  Aan de Bijlage van de Verordening materiële en fi nanciële gelijkstelling onderwijs 

gemeente onder sub L toe te voegen de Voorziening ten behoeve van energie-

besparing en binnenmilieu.

 Conform het voorstel wordt unaniem besloten. 

18. Wijziging tarieventabel bij Legesverordening i.v.m. invoering Wabo 
  Waarschijnlijk met ingang van 1 juli 2010 (het rijk moet hierover nog een defi nitief besluit 

nemen) treedt de Wabo in werking en zal het niet meer nodig zijn voor een (groot) project 

diverse vergunningen aan te vragen zoals een bouwvergunning en/of een milieuvergunning, 

maar één omgevingsvergunning. Mocht de datum 1 juli 2010 defi nitief worden, dan is het 

noodzakelijk dat de raad hierover eind juni een besluit neemt. Uit de Wabo vloeit voort dat 

een groot deel van de vergunningen in de omgevingsvergunning worden gebundeld.

 Beslispunten:

 1. De tarieventabel bij de legesverordening als volgt te wijzigen:

 a.  Hoofdstuk 5 Bouwvergunningen van de tarieventabel behorende bij de 'Verordening 

heffing en invordering van leges 2010’ van 16 december 2009 komt te vervallen.

 b.  De artikelen 16.10, 16.10.1, 16.13 en 16.13.1 van de tarieventabel behorende bij de 'Verordening 

heffing en invordering van leges 2010’ van 16 december 2009 komt te vervallen.

 c.  Na hoofdstuk 16 van de tarieventabel behorende bij de 'Verordening heffing en invorde-

ring van leges 2010’ van 16 december 2009, doch voor de artikelen onder het kopje 

‘Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn’, wordt de in de bijlage 

genoemde tekst ‘Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevings-

vergunning’ toegevoegd.

   d. De koptekst ‘Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn’ wordt gewijzigd 

Vervolg raadsbesluiten
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen 
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn 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 in die gevallen waar dit is aan-
gegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, schrifte-
lijk 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 
ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes 
weken 

na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam 
en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van 
beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil 
betrekking heeft, worden overlegd.

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

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

Gevaar en schade op straat
Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

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

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

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

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

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

dan 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 invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

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

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

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

in: ‘Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn’.

 2. Te bepalen dat de wijziging in werking treedt op 1 juli 2010.

 3.  In afwijking van punt 2. treden de wijzigingen onder punt 1. eerst in werking op het tijd-

stip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) in 

werking treedt en het dan tot wet verheven wetsvoorstel Invoeringswet Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treedt.

 Conform het voorstel wordt unaniem besloten.

 

OVERIGE PUNTEN 

19.  Lijst van mededelingen en ingekomen stukken
Conform de afhandelingsvoorstellen wordt besloten.

Bij brief 8. Comité tot behoud Begraafplaats Herfstlaan inzake uitvaartcentrum 

Herfstlaan, Toezegging: wethouder Kuiper zal in gesprek te gaan met het comité. In 

oktober zal de uitkomst bekend zijn van een aantal onderzoeken, de raad zal hiervan 

op de hoogte worden gebracht.

 

20.  Wat verder ter tafel komt
Wethouder Kuiper zal schriftelijk vragen over de herinrichting van de Rijnlaan beant-

woorden. Er zijn dit jaar geen concrete acties bij de ‘Dag van de mobiliteit’. 

U kunt de raadsvergadering naluisteren op www.heemstede.nl -> Ga direct naar -> 

Audioverslagen (rechts op de homepage). Deze audioverslagen zijn beschikbaar circa een 

week na de raadsvergadering. Via de website zijn ook alle raadsvoorstellen, amendementen 

en moties in te zien.

Vervolg raadsbesluiten


