
5Tel. 023-8200170 www.heemsteder.nl28 juni 2017

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Deze week in De krant!

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Volkstuinders woest om te moeten verkassen
Ontwikkeling Manpadslaangebied terug bij af?
Heemstede - Wethouder 
Nieuwland (D66) leek opge-
togen toen de raadscommis-
sie Ruimte op 19 juni schoor-
voetend akkoord ging met 
een volgende stap. Of hij 
echt blij is valt te betwijfelen. 
Hij gaat voor een maximaal 
groengebied. Omdat over-
heidsfondsen ontbreken is er 
geen geld het gebied groen 
in te richten.
Al een decennium wordt er 
gesproken over plannen en 
in 2016 was men zover dat er 
een levensvatbaar plan lag. 
Ongeveer 23 woningen zou 
de inrichting van het groen 
kunnen bekostigen. In de 

nieuwe coalitie moest het 
plan volgens D66 echter van 
tafel. Eerder was er via bur-
gerparticipatie en overleg 
met alle betrokkenen een lijst 
met randvoorwaarden opge-
steld. Zo zou woningbouw 
beperkt blijven, geen bebou-
wing in het noorden en de 
volkstuinders behielden hun 
plek. Er is nu 50.000 euro uit-
gegeven aan het zoveelste 
onderzoek. Een onderzoek 
met vooral open deuren. Al-
le eerdere afspraken worden 
aan de kant gezet. Er moe-
ten eigenaren van percelen 
en gebouwen worden uitge-
kocht. Hoeveel dat gaat kos-

ten en wie dat gaat betalen 
blijft voorlopig geheim. Een 
bedrag rond de 5 miljoen 
euro ligt voor de hand. De 
volkstuinders zijn woest dat 
zij moeten verkassen. Juist 
veel ouderen maken van de 
tuinen gebruik en voelen zich 
nu onzeker over de toekomst 
van hun tuin. De burgerpar-
ticipanten voelen zich bedro-
gen. Nadat zijn er veel pri-
vé tijd in hebben gestoken, 
staan zij nu opeens buiten-
spel. Zonder idee te hebben 
van de haalbaarheid wordt 
gesproken over een manege, 
horeca, tiny houses, of een 
park met zonnepanelen bin-

nen het groengebied. Toch 
bebouwing aan de noord-
zijde en verplaatsen van de 
volkstuinen kan het gevolg 
zijn. Opnieuw werd duidelijk 
dat er zonder fl inke bebou-
wing geen groen mogelijk is.
Het plan waar in principe al 
overeenstemming over was 
bereikt is nu van tafel. De ei-
genaren van grote stukken 
grond zijn vooralsnog niet 
bereid aan deze gang van 
zaken mee te werken. Hun 
kosten lopen op, dus als zij 
ooit grond overdragen gaat 
de prijs omhoog. De politiek 
houdt zich op de vlakte. Al-
leen D66 ziet het zonnig in. 
De coalitiepartijen VVD en 
CDA gaan schoorvoetend 
mee, al is het CDA nog ver-
re van overtuigd en kan de-
ze partij wel eens de bijl aan 
de wortel van dit plan zijn. De 
oppositie, HBB, PvdA en GL 
zijn om uiteenlopende rede-
nen tegen de huidige gang 
van zaken. Toch zal in de raad 
van 29 juni een meerderheid 
voor een van de opties in het 
plan kiezen. Daarna gaat de 

wethouder opnieuw rond 
de tafel met alle in onze-
kerheid levende betrokke-
nen. Ook zal dan meer dui-
delijk worden over de kos-
ten en de fi nanciering. Wat 
de parel van het D66 beleid 
moet worden kan wel eens 
op een grote deceptie uitlo-
pen.
Eric van Westerloo

Heemstede - Volgende 
week gaat de Tuinenwed-
strijd van start. Samen met 
Tuincentrum de Oosteinde 
organiseert de Heemsteder 
weer de succesvolle wed-
strijd die uw tuin in het zon-
netje zet. In ‘the picture’, let-
terlijk! Gun de lezers een blik 
in uw voor- of achtertuin, op 
uw terras of sfeervol hoek-
je aan het water of bij de 
vijver... Stuur uw foto naar
redactie@heemsteder.nl en 
vertel iets over uw tuin(tje). 
Tuincentrum de Oosteinde 
heeft drie mooie prijzen be-
schikbaar gesteld: 100 euro 
voor de allermooiste tuin en 
bedragen van respectieve-
lijk 75 en 25 euro. Deelne-
men is al leuk! Staat uw tuin 
volgende week op de voor-
pagina? De actie duurt van 
juli t/m augustus.

Doe mee aan de Tuinenwedstrijd!

Volg de Heemsteder
ook op Facebook
Volg de Heemsteder

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 2 juli 18.30 uur In 
His Presence. Interkerke-
lijke bijeenkomst o.l.v. Rob 
en Yvonne Elbers. Een ie-
der heeft iets! Vooraf sa-
men eten om 17.30 uur. op-
gave via website.

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

Zondag 2 juli, Pinkster-
kerk, 10u.: ds. P.I.C. Terp-
stra. Crèche (tot 4 jaar), 
Kinder Anders-Dienst (4 tot 
10 jaar), Spiegeltent (10 tot 
12 jaar) en De Kerk Draait 
Door (12 tot 15 jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 2 juli om 10:00 uur
Ds. H. van Popering uit 
Aalsmeer.

www.hervormdpknbennebroek.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 2 juli: ds. Arie Mo-
lendijk: 10.00 uur.
Kindercafé.

www. pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

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

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 2 juli: 10u. Eucha-
ristieviering-Kapelaan R. 
Verhaegh. Bavokoor.

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Raadhuisstraat 40 kennen 
we niet al stond er in een be-
richtje in het Haarlems Dag-
blad van 30 april 1924 iets 
over gevonden voorwerpen: 
een fototoestelonderdeel en 
een geldwaardige cheque 
was af te halen op Raadhuis-
straat 40. Het zal een typefout 
geweest zijn. We gaan verder 
met Raadhuisstraat 42. De 
toenfoto is uit het NHA en is 
van 1977.
In 2015 werd dit pand geno-
mineerd voor de Burgemees-
ter David Eliza van Lennep 
Erfgoedprijs van de HVHB. 
Oorspronkelijk was het een 
boerderij (bouwjaar 1875), la-
ter kreeg het een winkelbe-
stemming. Simon Hof kocht 
het pand in 2014 en kwam 
er op 19 augustus 2014 een 
aanvraag voor een omge-
vingsvergunning voor het 
verbouwen van de voor- en 

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (21)

zijgevel. Simon restaureer-
de het niet enkel aan de bui-
tenkant maar ook binnen met 
behoud van de oorspronkelij-
ke indeling. 
Een bouwtekening uit 1912 
toont is de ombouw naar een 
winkelpand. Er werden da-
meshoeden verkocht door 
W. Klaver Veringa. Ook toen-
tertijd was er uitverkoop. Op 
28 juni 1929 een advertentie 
voor uitverkoop ivm. verge-
vorderd seizoen. In een ad-
vertentie van oktober 1930 
wordt er speciaal aandacht 
gevraagd voor ’zwarte ge-

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 2 juli, 10u. Voor-
ganger prof. dr. M. Wisse 
(Amsterdam).

www.adventskerk.com

kens van 22 juni 2017 toont 
nr. 42 in zijn verbouwde staat. 

Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 

klede hoeden voor oude-
re dames’. In november 1935 
overlijdt mevrouw Maria Kla-
ver Veringa. W. Klaver over-
lijdt in maart 1955. H. Klaver 
was penningmeester van de 
Heemsteedse Jeugdhulde in 
1938 en woonde op nr. 42. In 
1951 werden er nog steeds 
hoeden verkocht aldus het 
Adresboek van Heemste-
de. In 1969 woonde mevr. B. 
Klaver, modiste van beroep, 
op nummer 42 . Zelfs in het 
Adresboek van 1 januari 1975 
komen we op nr. 42 nog fa-
milie Klaver tegen.
De nufoto van Harry Ophei-





Heemstede - Vrijdag 23 juni j.l. was er een ‘Midzomernacht Diner en Blanc’ op de
Crayenesterbasisschool. Dankzij veel Heemsteedse winkeliers werd het een prachtige 
avond met een veiling als afsluiting. Opbrengst van de veiling is ter bevordering van het 
ICT onderwijs.

Ludieke stakingsactie Icarus
Heemstede - De Basis-
school Icarus hield woens-
dag 28 juni een ludieke sta-
kingsactie inzake gelijkstel-
ling en verbetering van sala-
rissen binnen het onderwijs 
en verlaging van de werk-
druk.
Geen passieve staking, maar 
zeer ludiek. De school was 
gewoon om 8.15 open en 
iedereen was welkom. Het 
team, het schoolbestuur en 
de MR ontvingen de ouders 
in pyjama onder het mom van 
‘we worden niet slapend rijk’. 
Er werd ontbijt gereserveerd 
(brood met kaas), onder het 
mom van ‘we laten het kaas 
niet van ons brood eten’…
Er was muziek en er stonden 
een 8 tal laptops klaar om 
ouders de petitie te laten te-
kenen (als ze dat al niet ge-
daan hadden).
Van 8.30 tot 9.30 dus geen 
les, maar verschillende open 

podia in de klassen. Kort-
om, Icarus laat deze staking 
niet ‘stilletjes‘ voorbij gaan,
maar maakt er ondanks de 
serieuze boodschap op ge-
heel eigenwijze een feest-
je van.

Dat was de kop van het verslag van de Raadscom-
missie Ruimte van 15 juni j.l. van Eric van Westerloo 
in dit weekblad.

Ik stel vast dat de lijdensweg nog wel even voort zal
duren als we zo doorgaan. Ik was één van de tien inspre-
kers en ik heb net als op 19 september van vorig jaar be-
nadrukt dat wij als bewoners best kunnen leven met een
VOMAR in onze achtertuin. Als een meerderheid in de 
raad, gesteund door de uitkomst van de Winkelvisie,  vindt 
dat dat beter is voor het Centrum van Heemstede  dan vind 
ik dat de Vomar er maar snel moet komen. 

Blijft over de vraag hoe en dat is nog wel een dingetje.
Ik heb nu twee keer de raadsleden verzocht een standpunt 
in te nemen en te kiezen voor een WIN-WIN-WIN  oplossing 
door de in en uitrit aan de Binnenweg te realiseren. Een Win 
voor het centrum en de Winkeliersvereniging, de parkeer-
capaciteit wordt met 100 parkeerplaatsen direct langs de 
Binnenweg enorm vergroot. Een Win voor de Vomar, de ga-
rage zal veel effectiever gebruikt worden en dat levert veel
klanten op. Ten slotte een Win voor de bewoners want die 
behouden hun rust in hun achtertuinen. Zo’n plan kan dus 
op draagvlak rekenen. 

Helaas voor zo’n mooi plan moet je niet in Heemstede zijn, 
de coalitie partijen zijn voor een inrit van de parkeergara-
ge aan de Eikenlaan, nou eigenlijk niet de Eikenlaan maar 
op het binnenterrein achter de Eikenlaan zoals op het voor-
lopig ontwerp van de Vomar te zien is. Het PVDA raadslid, 
Johan Maas vroeg aan Wethouder Heleen Hooij waarom 
nu toch gekozen wordt voor een variant welke geen enkel 
draagvlak heeft onder de bewoners. Dat betekent toch au-
tomatisch weer een groot afbreukrisico voor het plan.
De wethouder antwoorde dat Hoorne Vastgoed en de ge-
meente de bewoners al veel tegemoet waren gekomen 
en dat een in en uitrit (variant D) op de Binnenweg VEEL 
MEER verkeer op de Binnenweg en in de omringende 
woonstraten genereert dan een inrit op de Eikenlaan (vari-
ant B) en dat daardoor de leefbaarheid in deze woonstra-
ten en op de Binnenweg  veel slechter zou worden.  
Ik zat me te verbijten op de publieke tribune. 

Na de Raadscommissie vergadering heb ik direct de Quick-
scan van ADVIN gepakt.  Op pagina 11 van het rapport 
is een overzicht met de huidige verkeersintensiteiten op
zaterdagmiddagspits opgenomen. Ongeveer  65% van al-
le verkeer komt vanuit het zuiden naar de Binnenweg en 
gaat in variant D dan rechtstreeks  naar de inrit op de Bin-
nenweg. 35 %  komt vanaf de Dreef en gaat via  de woon-
straten (v.n. Haemstedelaan) naar de inrit. In variant B is 
precies de zelfde verdeling van het verkeer. Echter om de 
inrit aan de Eikenlaan te bereiken zal dus 65 % van het
verkeer via Binnenweg en Julianalaan (beiden 30km ver-
blijfsgebied) om moeten  rijden.  Het is dus precies anders-
om. De variant met de in en uitrit op de Binnenweg scoort 
het best van alle varianten  op bereikbaarheid en leefbaar-
heid.
De conclusies die het onderzoeksbureau Advin trekt ko-
men dus niet overeen met de resultaten uit het onderzoek 
en zijn dus FOUT. 

Ik roep de raadsleden op het College van B&W te wijzen 
op deze fout en alsnog Hoorne Vastgoed te verzoeken het 
plan verder uit te werken met een in en uitrit van de par-
keergarage aan de Binnenweg. Beter ten halve gekeerd 
dan ten hele gedwaald. 

Arie Slagmolen, Julianalaan 24, Heemstede.

Lijdensweg rond de 
nieuwe Vomar

(wordt vervolgd, vanaf nu iedere week een episode) 

Lezerspost

‘Midzomernacht Diner en Blanc’ 
Crayenesterbasisschool

Collectanten 
gezocht voor 

Vogelhospitaal!
Regio - Het Vogelhospitaal 
Haarlem collecteert voor de 
eerste keer in Heemstede. In 
de week van 3 t/m 8 juli gaan 
collectanten op pad om geld 
in te zamelen voor de ver-
zorging van de vogels in het
Vogelhospitaal. Er komen re-
gelmatig vogels binnen die 
slachtoffer van het verkeer 
zijn geworden of van huisdie-
ren; tegen oppervlakten aan-
gevlogen zijn, vervuild ge-
raakt zijn met dieselolie, een 
vishaak hebben doorgeslikt 
of verstrikt geraakt zijn in vis-
draden. In het voorjaar arri-
veren de nestjongen waar de 
ouders van verongelukt zijn. 
Allemaal vogels die het Vo-
gelhospitaal een tweede kans 
biedt. Als u wilt helpen, neem 
dan contact op met: manage-
ment@vogelhospitaal.nl.
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Brandweer houdt open dag 
Je ziet water echt branden, en hoe!
Heemstede – Zaterdagoch-
tend sloeg de vlam in de pan 
bij de brandweerpost aan 
de Nijverheidsweg in Heem-
stede. Bij de brandweer no-
ta bene en iedereen wist er-
van. Want er stond nog al wat 
publiek omheen en ook veel 
kinderen. Gaat de brand-
weer het vuur in de pan do-
ven met een flinke emmer 
water? Nog nooit zo`n vuur-
zee gezien in een seconde 
tijd. Het publiek dat wel op 
veilige afstand stond, schrok 
zich een rotje. Tot de brand-
weercommandant vertelde 
dat je dat dus nooit zo moet 
doen. Gewoon de deksel er-
op en weg is het vuur, niet 
meer aankomen tot de boel 
is afgekoeld. Doe je deksel er 

te vroeg weer af, krijg je weer 
een fikse steekvlam. Daarna 
even bijkomen in de brand-
weerkazerne, waar de kof-
fie en limonade best smaak-
te. Kinderen klommen in de 
brandweerauto`s en er werd 
veel gefotografeerd. Kan niet 
stoerder! De echte fotograaf 
maakte foto`s van papa en 
zoon bij brandweerman Sam, 
de bekendste van Nederland. 
Kinderen konden in een af-
gesloten ruimte een fiets 
doorknippen met een schaar 
waarmee je een hele auto 
kan openknippen. Dat was 
gaaf joh! Of een wedstrijd-
je slang uitrollen of mee-
doen aan de kleurwedstrijd. 
Hoofdprijs met de hele klas 
een rondleiding bij de brand-
weer. Ploegchef Frits Willems 
vertelde nog trots dat ‘zijn” 
brandweer beschikt over een 
rietkapbestrijding. De eni-
ge met Hoofddorp in Noord 
Holland, waarmee je effectief 
een brand op een rieten dak 
kan blussen. Dit naar aanlei-
ding  van enige branden in 
Bloemendaal. Soms kom je 
bij het uitrukken ook ernsti-
ge lichamelijke situaties te-
gen waarbij je te maken krijgt 
met circulatiestilstand. Daar-
om was er zaterdag een 
stand van Burgerhulpver-
leningsnetwerk Heemste-

de aanwezig met vrijwilligers 
die uitleg  gaven over reani-
meren met de inzet van de 
AED. De ploegchef Heem-
stede heeft nu 25 vrijwillige 
brandweerlieden, waaron-
der 6 vrouwen. Om de twee 

brandweerauto’s steeds te 
kunnen bemannen heb je wel 
36 man nodig. Daarom start 
er in Januari 2018 een nieu-
we opleiding. Kijk maar op 
brandweerheemstede.nl. Ook 
dames zijn welkom, zij pas-

sen uitstekend in het vroege-
re mannenwereldje en heb-
ben hun eigen specifieke in-
breng, vooral als het even 
goed of juist slecht gaat. Het 
ging zaterdag heel goed!
Ton van den Brink 

Kinderfeestje van Koning Ewoud in Groenendaal
Zomerbal voor kinderen 
Heemstede – Hoe oud hij 
is dat doet er niet toe, heel 
oud al maar daar praten el-
fenkoningen niet over. Zijn 
onderdanen worden ook zo 
oud. Ze wonen in het Groe-
nedaalse Bos waar de koning 
kan praten met bomen, bloe-
men, planten en  dieren en 
hij heeft een hart van goud. 
Zaterdag was het een ver-
jaardagsfeestje van “Koning 
Ewoud”. Hij werd zoooveeeel 
jaar en het leukste was dat 
alle kinderen van Heemste-
de mochten komen. Alleen 
de heks niet, die houdt toch 
niet van vrolijke muziek, taart 
en helemaal niet van elfen. 
Die heks heeft nu een elfen-
geheim ontdekt. Elfen zijn al-
tijd onzichtbaar, je komt ze 
wel tegen in het bos, maar 
je ziet ze dus nooit. Het ge-
heim is: als elfen niet ge-
zien willen worden, verande-
ren ze in vlinders en die kan 
je vangen. Nou had de tove-
naar blauw zand waarmee je 
de heks in slaap krijgt en dat 
mochten de kinderen door 
het hele bos strooien. Leuk 

om te zien hoe ouders dit 
met de kinderen meespeel-
den. Leuk om te zien hoeveel 
werk al die Vrienden van de 
Kinderboerderij gehad heb-
ben om alleen al zoveel vlin-
ders in het bos op te hangen. 
Op lange winteravonden al-
lemaal gemaakt. Zo maak 
je een kinderfeestje. Onder-
weg in het bos, het werd een 
flinke wandeling, kwamen 
de kinderen nog bij de elfe-
noppas die moest overwer-
ken. Op twee van die baby-
elfjes passen en de kinderen 
stil houden, want ze sliepen 
net in het rododendronbos. 
Veel vlinders waren onder-
weg in het bos. Je zag ze te-
gen de bomen, op takken en 
tussen de bladeren. Men had 
veel werk gemaakt van de 
versieringen in de bomen, bij 
de plaatsen waar de tovenaar 
werkte en de prinses in de 
boom hing. Ook op het plein-
tje op de Kinderboerderij was 
het druk met een stand van 
de Vrienden van de Kinder-
boerderij waar je lid van kon 
worden, een drankje kon krij-

gen met je bonnetje en waar 
Paul Herben, leerkracht van 
de basisschool de Ark, mooie 
liederen zong. Richting de 
ezelstal  kon je koning Ewoud 
nog net zien en feliciteren. 
Ton van den Brink 
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EMWG 
daagt u uit
Heemstede - Zater-
dag 17 juni sloot man-
nentrimclub EMWG (En 
Maar Weer Gewoon) het 
trimseizoen af met een 
heerlijk kopje koffie met 
appelgebak.

Dat betekent niet dat de 
heren nu gaan stilzit-
ten tot het begin van het 
nieuwe seizoen. Nee, er 
wordt elke zaterdagoch-
tend van 8 tot 9 lekker 
getrimt in het Groenen-
daalse Bos.

De 47-jarige club daagt u 
uit om ook lekker te ko-
men trimmen. Kom een 
keer vrijblijvend langs 
op zaterdagochtend, het 
gaat allemaal lekker on-
gedwongen en het is erg 
gezellig onder leiding 
van een gediplomeerde 
trainer.
Niets is verplicht, behou-
dens misschien de con-
tributie.

Foto: Harry Opheikens

Scholieren strijden tegen opkomende water
Heemstede - Wie maakt het 
sterkste zandkasteel dat het 
langst standhoudt tegen de 
opkomende vloed?
Ruim vierhonderd basis-
schoolscholieren uit groep 6 
streden op strand Langevel-
derslag in Noordwijk afgelo-
pen vrijdag om de Battle of 
the Beach trofee. Het team 
de Beach fighters van de 
Voorwegschool uit Heemste-

de won de prijs voor de beste 
samenwerking. Door op een 
sportieve en educatieve ma-
nier uit te leggen hoe de be-
scherming tegen het water 
‘werkt’, willen de waterschap-
pen en bedrijven uit de wa-
tersector kinderen bewust 
maken van het leven onder 
de zeespiegel.
Alle kinderen hadden voor-
afgaand aan de battle op 

school een gastles gekre-
gen van een medewerker 
van een waterschap, zodat ze 
die kennis op het strand in de 
praktijk konden brengen.

De Battle of the Beach bij 
Langevelderslag werd geor-
ganiseerd door hoogheem-
raadschap van Rijnland en 
waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht.

Leerlingen van basisschool De Voorwegschool Burcht uit Heemstede zijn vrijdag in de prijzen 
gevallen bij De Battle of the Beach.

RCH gaat nog even door
Heemstede - Zaterdag 24 
juni was de eerste zaterdag 
van de RCH Summer Acade-
my. Met nog drie zaterdagen 
te gaan nodigt RCH kinderen 
uit (jongens en meisjes) om 
in verschillende spelvormen 
het voetbalplezier bij te bren-
gen. De RCH trainers hebben 
een leuk parcours voor jullie 
uitgezet, waarin je niet alleen 
looptechniek leert, maar ook 

balvaardigheid en teamspel. 
Het programma begint om 
10 uur met de allerjongstens 
vanaf 4 tm 9 jaar. Vanaf 11.15 
uur de 10 tot 14 jarigen. Het 
is gratis en hel spelplezier 
staat voorop. Neem vriendjes 
en vriendinnetjes mee. Voor 
meer info kunnen jullie naar 
de website van RCH:
www.rch-voetbal.nl.
Kom gezellig!

Foto: Harry Opheikens

 30+ Disco en Tropical Classics 
Strandfeest Letz Party

 Regio - Op zaterdag 1 juli 
2017 organiseert Letz Par-
ty de tweede van vier brui-
sende strandfeesten in 
De Haven van Zandvoort, 
strandafgang nr. 9 in Zand-
voort. DJ’s Walter en Wil-
liam draaien een mix van 
dance / upbeat & tropical. 
Het feest op deze strand-

locatie is binnen. Bij mooie 
weer geniet je ook heerlijk 
buiten op het party terras.. 

Ticketverkoop
Kijk voor voorverkoop-
adressen voor tickets á 
10,00 (ex fee) op:
www.letzparty.nl.
Deurprijs is 13,00. 

Nieuw seizoen natuurwerk-
dagen IVN start in Heemstede
Heemstede - De 1e na-
tuurwerkdag van het nieu-
we seizoen staat weer voor 
de deur. Een nieuw sei-
zoen met vele werkdagen 
in mooie natuurgebieden 
als Leyduin, Middenduin, 
Klooster Alverna, Groenen-
daal, Eindenhout, Zuider-
veen en een gezellig zaag-
weekend in Zuid-Limburg. 
Het IVN Zuid-Kennemer-
land organiseert in samen-
werking met de gemeen-
te Heemstede op zaterdag 
8 juli een werkdag in wan-
delbos Groenendaal. Deel-
nemers aan deze werkdag 
gaan esdoorns knippen en 
zagen. Een dag lekker bui-
ten werken in de natuur 
met een groep enthousias-
te mensen! 

Doet u mee?
De handen gaan flink uit de 
mouwen. Dit is nodig om 

Groenendaal nog meer na-
tuurlijker en mooier te ma-
ken. En wij gaan helpen. Je 
ziet zeker al in het zuide-
lijk deel een grote vooruit-
gang! Het belooft een leu-
ke werkdag te worden met 
verschillende werkzaamhe-
den van licht naar zwaar-
der werk.
Zorg zelf voor werkkleding 
en neem je eigen koffie/
thee mee. IVN zorgt voor 
gereedschap, begeleiding 
én lekkere vlaai bij de kof-
fie! Verzamelen gebeurt om 
9.30 uur op de grote par-
keerplaats van Groenen-
daal bij het restaurant. De 
werkdag duurt tot 15.30 
uur. Informatie bij Marc 
van Schie, 06-22575748 en 
aanmelden graag via ivnzk.
natuurwerk@gmail.com. 
Kijk op www.ivn.nl/zk en 
bekijk alle werkdagen van 
het nieuwe seizoen.
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Waar: 
Jan van Goyenstraat 31, de bekende winkel-
straat met ruime (gratis) parkeergelegenheid 
voor de deur. Drie zonnige terrassen liggen 
naast elkaar waarvan Sanz de middelste is. 
Het meubilair bestaat uit houten banken, rie-
ten stoelen en rechthoekige tafels die zonder 
verdere aankleding wel erg basic aandoen.

Wanneer:
Vrijdagmiddag tussen 16.30 en 18.00 uur. 

Wie zijn er: 
Wij zijn de enige gasten op het terras en 
blijven dat ook. Maar we zijn welkom voor 
een glas wijn met een (borrel)hapje erbij. 

Bestelling:
We bestellen 2 glazen witte wijn en kun-
nen kiezen uit twee variaties. We nemen de 
Spaanse Verdejo. Als borrelhap suggereert 
de serveerster een kaasplankje dat ook een 
onderdeel vormt van het 6-gangenverras-
singsmenu waar Sanz bekend om is.

Wij krijgen:
Een heerlijk glas witte wijn, lekker fris van 
temperatuur en heerlijk droog als beloofd. 
Het kaasplankje bestaande uit 4 stukjes 
kaas en 4 kleine plakjes roggebrood wordt 
geserveerd met handschoentjes zoals we 
van de bediening bij Sanz gewend zijn. 

De bediening:
Vlot, vriendelijk en aandachtig.

Hygiëne:
Weinig op aan te merken. De glazen waren 
ook onder minutieuze inspectie smetteloos, 
zonder opgedroogde druppels of vingeraf-
drukken. Het toilet was schoon.

De rekening:
2 glazen witte wijn Verdejo: 9,90 euro en 1 
kaasplankje: 13,00 euro Totaal: 22,90 euro 
met onderaan de vermelding: “Geniet nooit 
met mate”.

Algemene indruk:
De rekening van 22,90 euro voor een glaasje 
wijn en een hapje kaas vonden we behoorlijk 
aan de hoge kant en dat is mild uitgedrukt. 
Toch meer eetgelegenheid dan borrelplek? 
Dit vraagt om een herkansing. Tijdens de 
kunstmarkt enkele dagen later is het warm 
en druk op het terras van Brasserie Sanz. 
Toch vonden we een plek voor het fameu-
ze 6-gangen verrassingsmenu (ook tijdens 
de lunch) waarbij de rekening qua prijs/ 
kwaliteitsverhouding een dikke voldoende 
krijgt van ons.

U mag zelf de conclusies trekken.
Mirjam Goossens

Terrassentest
Zomer 2017

Heemstede – Vorige zomer is het team van 
De Heemsteder gestart met een terrassen-
test. Want er zijn er nogal wat van in Heem-
stede. We bezochten 6 populaire terras-
jes: Tante Bep, Batifol, de Groene Druif, Van 
Maanen, Family en Bij Bomans. Wat mag je 
verwachten van zo’n aangename tussenstop 
in de buitenlucht? Is het tafeltje schoon, de 
bediening vriendelijk, de bestelling naar ver-
wachting en de rekening in orde? Kun je er 
wel makkelijk terecht met een rollator en is 
het etablissement  kidsproof? Omdat ook de 
minder in het oog springende terrassen een 
bezoek waard zijn, gaan we deze zomer door 
met testen.

Deze week: Brasserie Sanz
Baskets, bloembakken op 
Binnenweg Raadhuisstraat
Heemstede - Met hanging  
baskets, hangende mand-
jes, maar dat klinkt een 
kwartje  minder  en gerani-
umbakken, wordt de zomer 
nog mooier in de winkelcen-
tra van Heemstede. Niet al-
leen het Raadhuisplein heeft 
de fraaie geraniums, maar de 
Raadhuistraat en Binnenweg 
hebben ze van de gemeen-
te, die ook nog eens voor het 
onderhoud zorgt. Een hand-
je schudden tussen wethou-
der Heleen Hooij en Winkel-
Centrum voorzitter Willem 
van Dam bevestigde de ver-
nieuwde samenwerking tus-
sen gemeente en winkeliers 
die vorig jaar nog een diep-
tepunt kende. Maar er is dan 
ook wat gebeurd. - 
De plaatsing van gerani-
umzuilen en hanging bas-
kets in de zomermaanden. 
Het verwijderen van overbo-
dige bebording. Het aanpas-
sen van de voorrangsrege-
ling op het kruispunt Zand-

vaartkade-Binnenweg.  Het 
plaatsen van verwijzingsbor-
den naar de winkelgebieden 
langs hoofd- en toegangswe-
gen. Er is een “Uitvoerings-
programma visie winkelcen-
tra Heemstede” vastgesteld. 
Een krediet “uitvoering vi-
sie winkelcentra Heemstede” 
ad 313.325 euro beschikbaar 
gesteld.  Ronald-Jan Pels de 
secretaris van WinkelCen-
trum, WCH, memoreerde de 
zebrapaden die er komen. De 
geraniumbakken en de han-
ging  baskets zijn de glim-
lachjes die je krijgt voordat 
je een winkel binnenstapt in 
de winkelcentra van Heem-
stede waar het winkelen in 
de Leukste winkelstraat van 
Nederland altijd leuker is dan 
op Intenet. Met dit jaar weer 
nieuwe winkels en nieu-
we initiatieven van onderne-
mers, die ook nog goeie win-
keliers zijn achter hun toon-
bank. Kijk zelf maar!
Ton van den Brink 

Vlnr Wethouder Sebastiaan Nieuwland, Willem van Dam, wet-
houder Heleen Hooij en Ronald-Jan Pels.

Themamaaltijd Rozenmaand menu
Heemstede - Juli wordt wel 
de rozenmaand genoemd, 
omdat deze dan overvloe-
dig bloeien, daarom kookt de 
WIJ kok voor u op maandag 
3 juli een Rozenmaand me-
nu, met als voorgerecht een 
lekker kipcocktail, lof uit de 
oven, gebakken aardappelen, 
shaslik met 2 koude sausjes, 
een frisse salade en als toetje 
apfelstrudel met ijs en slag-
room. 
U kunt aan tafel tussen 17.15-
18.00 uur. De tafel staat ge-
dekt voor het aantal perso-

nen waarvoor u reserveert. 
Aanschuiven aan de stam-
tafel, voor mensen die alleen 
komen maar graag samen 
willen eten, kan om 17.45 uur. 
Het themadiner kost 9,95 eu-
ro. Reserveren hiervoor kan 
tot uiterlijk 10.00 uur op de 
dag zelf, tel.: 548 38 28 van 
maandag t/m donderdag tus-
sen 9-16 uur en op vrijdag 
tussen 9-13 uur.

Eethuis de Luifel is bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.

Heemstede - De workshop 
Flamenco, geschikt voor el-
ke leeftijd, is op donderdag 6 
juli om 20.00 uur en kost 15,- 
euro. In deze workshop wordt 
alles verteld over wat flamen-
co is, en zullen allerlei tech-
nieken van hand- en armbe-
wegingen, klappen en voe-
tenwerk worden uitgelegd, 
Na afloop zijn er tapas aan 
de bar (inbegrepen). Reser-
veren is nodig: WIJ Heemste-
de, tel. 548 38 28 (ma t/m do 
9-16 uur, vrij 9-13 uur).

Dansworkshop
Flamenco
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MET DE VOUWFIETS
TOEREN DOOR
NOORDRIJN-WESTFALEN

WONDERFEEL
klassiek festival 
midden in de natuur

Winleuke prijzen!

Jim en Vajèn
spelen Emilio & Gloria Estefan in  
          On Your Feet!

Lees de in deze krant
opgenomen 50 pLus-Wijzer
op WWW.50pLusWijzer.nL
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Auteursbezoek
Zaterdag 1 juli Presen-
tatie boek ‘Getekend lot - 
kinderen in Japanse inter-
neringskampen’ van Wan-
da Dondorp, Heemstede. 
16u. Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138, Heemste-
de. Tel. 023-5282472.
www.boekhandelblokker.nl 

Excursies
Dinsdag 18 juli Stads-
wandeling en Musea Zut-
phen. Kosten: 38,95 met 
MK, 46,45 zonder MK. 
Bij deze excursie is inbe-
grepen: koffie en gebak, 
stadswandeling o.l.v. een 
gids, lunch, entree Stede-
lijk Museum incl. rondlei-
ding, koffie, thee of fris bij 
het Hampshire Hotel en 
begeleiding WIJ Heemste-
de. Meer informatie en in-
schrijven (kan tot uiterlijk 
11 juli) bij de receptie van 
de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede of 548 38 28.

Film
Woensdag 28 juni Wes-
tern/thriller bij WIJ Heem-
stede in de Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede. 20u. 
Over krachtige vrouw en 
duivelse priester, speelt in 
de 19e eeuw.
Toegang: 7,-. Info:
www.wijheemstede.nl of
(023)5483828. 

Donderdag 29 juni (19u) 
Documentaire Down to 
Earth met aansluitend 
workshop. Wij Heemstede, 
entree film: 8, film & work-
shop: 12,-. Reserveren:
www.wijheemstede.nl of
(023)5483828.

Woensdag 5 juli Drama-
film bij WIJ Heemstede 
in de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. 20u.  Over hoe 
een gewoon Amsterdams 
meisje kan worden meege-
trokken in  extreme visies 
en levensstijl van jihadstrij-
ders. Toegang: 7,-. Info:
www.wijheemstede.nl of
(023)5483828. 

Jeugd
Woensdagavond 5 juli 
en  vrijdagavond 7 juli 
Straatspeelavonden 18.30 - 
20.30u. Resp op de Dr. J.R. 
Thorbeckelaan wijk de Glip 
en deOoievaarlaan in Vo-
gelwijk. Straten dicht voor 
verkeer va 17.00 u.

Koorbiënnale
Heemstede
Vrijdag 6, zaterdag 7 en 
zondag 8 juli Concerten 
op locatie De Overplaats 
Heemstede. Info en prij-
zen: www.koorbiënnale.nl. 
Kaarten o.a a/d kassa vd 
Philharmonie, Lange Begij-
nestraat 11, Haarlem. Tel. 
023-5121212 of op locatie 
een uur voor aanvang van 
het concert.

Muziek
Zaterdag 1 juli Beach 
Party met dance, tropical & 
some disco classics, 19:30u 
@ De Haven van Zand-
voort, Zandvoort.

Natuurwerkdag
Zaterdag 8 juli 9.30-
15.30u. helpen met natuur-
onderhoud in wandelbos 
Groenendaal ovl IVN. Aan-
melden:
ivnzk.natuurwerk@gmail.
com. Info: www.ivn.nl/zk.
Start: parkeerplaats nabij 
rest. Landgoed Groenen-
daal.

Puzzelruilbeurs
Woensdag 12 juli Bij 
Sint Jacob in de Hout leg-
puzzels ruilen. 14-15.30u. 
Grand Café Sint Jacob in 
de Hout, Zuiderhoutlaan 1, 
Haarlem. Toegang: vrijwilli-
ge bijdrage.
Info: 023-8927900.

Tentoonstellingen/
exposities

T/m zondag 9 juli Haar-
lemse beeldend kunste-
nares Ada Kors exposeert 
foto’s in Galerie De Waag, 
a/h Spaarne, Haarlem. 
Thema: Abstraheren. 
Info: www.kzod.nl, www.fa-
cebook.com/kunst.zijons-
doel  en www.adakors.nl. 

Juni en juli Schilderwerken 
van vader Don en doch-
ter Maureen Meijer in het 
raadhuis van Heemste-
de. Tijdens kantoortijden te 
zien. Info:
www.maureenmeijer.com.

T/m 5 juli Foto’s van alle-
daagse werkelijkheid (ge-
maakt met de telefoon) 

AgendA

door Marjolein Lensink-
Neijzing bij Sanquin Bloed-
voorziening, Boerhaave 
laan 32 Haarlem. Info:
www.marjoleinzaandam.nl.

Vrolijke Vrijdag
Vrijdag 30 juni van alles 
te doen in de Luifel, He-
renweg 96 Heemstede, 15-
17u. Gratis toegang. Info:
www.wijheemstede.nl.
Opgeven: 5483828.
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Heemsteeds-Haarlemse Cricketclub 
brengt gigant München in het nauw
Heemstede - The Fellowship 
of Fairly Odd Places Cric-
ket Club heeft een grote re-
putatie in de cricketwereld. 
Zij komen in menig cricket-
boek voor. Het genootschap 
van cricketliefhebbers uit 
Heemstede en Haarlem, or-
ganiseerde eerder wedstrij-
den tegen Vaticaanstad, IJs-
land, Helgoland en Andorra, 
ze speelden in twee landen 
tegelijk en tegen het eigen-
team van de Engelse konin-
gin op Balmoral. Afgelopen 
zaterdag was de tegenstan-
der de MCC: München Cric-
ket Club. De speellocatie was 
hemels. In het grootste stads-
park ter wereld, der Engli-
scher Garten, op een veld in-
geklemd tussen een Freikör-
peranlage en een snelstro-
mende rivier. De tegenstan-
der herinnerde the fellows 
aan die andere club uit Bei-
eren, die van 1974, onder lei-
ding van ene Beckenbau-
er. Ook deze was zeer sterk. 
München Cricket Club is het 
thuis geworden van al wat 
er aan Engelse, Australische, 
Nieuw Zeelandse en andere 
Commenwealth-expats neer-
strijkt in de Beierse hoofd-
stad. En daar zitten dus zeer 
sterke spelers tussen. Het be-
stuur van The Fellowship, Erik Foto: Philip Crebbin

Heemsteedse schrijft boek over kinderen 
in Japanse interneringskampen
Heemstede - Zaterdag 1 ju-
li wordt het boek ‘Getekend 
lot – kinderen in Japanse in-
terneringskampen’ van Wan-
da Dondorp uit Heemstede, 
gepresenteerd om 16.00 uur 
bij Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 in Heemstede. 
Iedereen is welkom.

Over het boek
Toen na de Tweede Wereld-
oorlog de kinderen die met 
hun moeder hadden vast- Wanda Dondorp.

Bouwmeester en Michel Bak-
ker, zijn dan ook zeer ! tevre-
den over de uitslag. Cricket-
uitslagen zijn voor leken wat 
lastig maar The Fellowship 
had 213 runs voor 9 wickets 
in 35 overs en München Cric-
ket Club had 216 runs voor 
3 wickets in 31 overs. Mün-
chen wint net als in 1974 dus 
nipt. Robert Kottman sloeg 66 
runs, Huib van Walsem 42. 
Rudolf Heikens nam 2 wic-
kets en de enige maiden-over 
(geen runs tegen) werd ge-
bowled door Albert de Vries. 
Voorafgaand aan de wed-
strijd was er een traditioneel 
openingsritueel en speeches 
en na afloop was er een bij-

zondere prijsuitreiking voor 
de meest gewaardeerde fel-
low - Erik Kottman - vanwe-
ge zijn grote en bijzondere in-
zet. Niet gewonnen in Mün-
chen, wel indruk gemaakt 
met hun spelen en hun outfit 
in de rood en witte colberts.  
Er was in het hele weekeind 
een zeer doordacht en uit-
gebreid cultureel program-
ma voor de spelers georga-
niseerd. In de komende jaren 
speelt The Fellowship (moge-
lijk) op de uurgrens op twee 
dagen tegelijk, tegen Alba-
nië, in een hangar of zoutmijn 
en……..op een wel zeer bij-
zondere locatie.
Ton van den Brink

gezeten in Japanse interne-
ringskampen terugkeerden 
naar Europa, dacht niemand 
dat ze getraumatiseerd zou-
den zijn. Maar ze hadden al-
les als een spons in zich op-
genomen. In dit boek staan 
de ervaringen centraal van 
twee mensen die als kind ge-
vangen zaten in Indonesië. 
Het is spannend en choque-
rend om te lezen. Een onont-
koombare realiteit die zij met 
zich meedragen. In de fami-
lies werd er nauwelijks over 
deze tijd gesproken, terwijl 
het gebeuren diepe sporen 
heeft achtergelaten. Ze ver-
tellen er niet alleen over, ze 
tékenen er ook over.
Getekend lot, kinderen in de 
Japanse interneringskampen 
en de Tekenanalyse laat zien 
hoe traumatische ervaringen 
bespreekbaar kunnen wor-
den gemaakt door middel 
van tekeningen.
Wanda Dondorp (1947) be-
handelt in haar praktijk als 
pedagoog en gz-psycholoog 
al jarenlang volwassenen en 
kinderen die bezig zijn met 

de verwerking van traumati-
sche ervaringen uit de Twee-
de Wereldoorlog.
Zij ontwikkelde de Tekenana-
lyse wat een vruchtbare be-
nadering blijkt te zijn als het 
gaat om moeilijk te bespre-
ken ervaringen, die vervol-
gens in een dialoog kunnen 
worden geanalyseerd. Gete-
kend lot is geschreven voor 
zowel belangstellenden in de 
Tekenanalyse als voor men-
sen die geïnteresseerd zijn in 
de tijd van de Japanse inter-
neringskampen en de gevol-
gen daarvan.
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

Volg ons via 
Twitter en Facebook

In deze uitgave:
- Ontwerp-bestemmingsplannen 
 ter inzage
- Omgevingsvergunningen

Uitvoeringsprogramma visie 
winkelcentra Heemstede
Op 1 juni 2017 heeft de gemeenteraad 
ingestemd met de uitvoering van een pakket 
van maatregelen dat moet leiden tot versterking 
van de aantrekkelijkheid van de Heemsteedse 
winkelgebieden. Het maatregelenpakket omvat 
diverse zaken die nog in samenwerking met de 
betrokken ondernemers(verenigingen) worden 
uitgewerkt, maar ook zaken die al direct kunnen 
worden uitgevoerd. Deze laatste zijn:

- De plaatsing van geraniumzuilen en ophangen 
van hanging baskets in de zomermaanden. (in 
eerste instantie voor een periode van drie jaar)

- Het verwijderen van overbodige bebording 
- Het aanpassen van de voorrangsregeling op het 

kruispunt Zandvaartkade-Binnenweg
- Het plaatsen van verwijzingsborden naar de 

winkelgebieden langs hoofd- en toegangswegen
- Het aanvullen van de boomspiegels met een 

sterkere, maar vochtdoorlatende halfverharding 
op de Raadhuisstraat-Binnenweg 

Het bestuur van ondernemersvereniging WCH is 
tevreden over besluitvorming en de uitvoering van 
de maatregelen in hun winkelgebied. Samen met 
wethouders Heleen Hooij en Sebastiaan Nieuwland 
proostten zij op het bereikte resultaat.

Geen inloopochtend burgemeester 
in juli en augustus
Tijdens de vakantieperiode, waarin veel inwoners zelf ook met vakantie 
zijn, vervalt de inloopochtend van de burgemeester. De eerstvolgende 
inloopochtend is op vrijdag 1 september van 10.00 tot 12.00 uur. Vanaf 
september kunt u weer iedere eerste vrijdag van de maand tussen 10.00 
tot 12.00 uur, zonder afspraak, met de burgemeester van gedachten te 
wisselen. In HeemstedeNieuws en in de agenda op onze website staan de 
data aangekondigd, zodat u altijd even kunt checken of het doorgaat.

Overlast van vogels? Geef geen eten!
De aanwezigheid van grote groepen kauwen, 
duiven en meeuwen in woonwijken wordt door 
veel bewoners als storend ervaren. De oorzaak is 

vaak dat de vogels worden gevoerd. Dat extra voer 
hebben zij niet nodig. Het is niet alleen ongezond, 
het trekt ook andere ongewenste diersoorten aan.
Omdat eigenlijk alle vogels door wetgeving 
beschermd zijn, hebben gemeenten maar beperkte 
mogelijkheden om overlast van vogels effectief 
tegen te gaan. 

Wat kunt u zelf doen om overlast te verminderen:
- Vogels niet voeren
- Afval in de afvalbak doen
- Voor gebruikers rolemmers/ bedrijven: Bied uw 

afvalcontainer alleen met gesloten deksel aan op 
de vastgestelde inzameldag. Plaats geen losse 
afvalzak(ken) naast de container

- Voor gebruikers van gele huisvuilzakken: Plaats 
de zakken alleen op donderdagochtend aan de 
weg



Ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Slottuin’ en 
ontwerpbesluit ‘Hogere Waarde Slottuin’
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening maken burgemeester en 
wethouders van Heemstede bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Slottuin’ met 
planidn: NL.IMRO.0397.BPh1Slottuin-0101 en het 
ontwerpbesluit ‘Hogere waarde Slottuin’ met ingang 
van 29 juni 2017 voor zes weken ter inzage liggen. 

Waarvoor is het ontwerpbestemmingsplan 
opgesteld? 
Voor het project Slottuin is in 2012 een 
bestemmingsplan vastgesteld. Het 
stedenbouwkundige programma voor de nieuwe 
wijk is gewijzigd en past niet meer in het huidige 
bestemmingsplan uit 2012 zodat het moet worden 
gewijzigd. 

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan 
inzien? 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang 
van 29 juni 2017 voor zes weken ter inzage in de 
publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede (bekijk de openingstijden op www.
heemstede.nl). 
Het plan (verbeelding, regels en toelichting) kan 
digitaal worden ingezien op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl met planidn: NL.IMRO.0397.
BPh1Slottuin-0101 en op www.heemstede.nl. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Gedurende de bovengenoemde termijn (29 
juni 2017 tot en met 9 augustus 2017) kunt u 
reageren. Zienswijzen met betrekking tot het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u zowel schriftelijk 
als mondeling geven. Als u schriftelijk wilt 

reageren, dan kunt u uw zienswijze richten aan de 
gemeenteraad van Heemstede, Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede. U kunt uw zienswijze ook via een 
e-mail versturen aan gemeente@heemstede.nl.
Wilt u mondeling reageren of meer informatie, 
maak dan een afspraak met de heer R. Visser van de 
afdeling Ruimtelijk Beleid. Op dinsdag, woensdag 
en vrijdag is hij bereikbaar via telefoonnummer 023-
548 5758. 

Mogelijkheden voor het instellen van beroep 
Graag wijzen wij u erop dat u eerst een 
zienswijze moet insturen als u het met het 
ontwerpbestemmingsplan niet eens bent. U kunt 
namelijk niet in beroep bij de Raad van State tegen 
het later vastgestelde bestemmingsplan als u niet 
eerst uw zienswijze hebt gegeven, tenzij u dat 
redelijkerwijs niet kan worden verweten.

Ontwerp-bestemmingsplan ‘Centrum en omgeving, 
tweede gedeeltelijke herziening’ Heemstede
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede maken op grond van het bepaalde in 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat het ontwerp-bestemmingsplan “Centrum en 
omgeving, tweede gedeeltelijke herziening” met 
planidn: NL.IMRO.0397.BPgh2centrumeo-0101 met 
ingang van donderdag 29 juni 2017 gedurende zes 
weken ter inzage ligt. 

Het ontwerp-bestemmingsplan vervangt de 
bestaande planologische situatie op de percelen 
Binnenweg 70 t/m 86, het daarachter gelegen 
parkeer- en bedrijventerrein en het perceel 
Eikenlaan 41, waardoor het mogelijk wordt om op 
de genoemde gronden een supermarkt, een apart 
van de supermarkt te verhuren winkelruimte, een 
ondergrondse parkeerkelder en tien appartementen 
boven de supermarkt aan de Binnenweg te 
realiseren.

Waar kunt u het ontwerp-bestemmingsplan 
inzien? 
Het ontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende 
stukken zijn digitaal te raadplegen op de websites 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
BPgh2centrumeo-0101) en www.heemstede.
nl. Ook liggen de documenten gedurende 
bovengenoemde termijn ter inzage in de 
publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Gedurende de bovengenoemde termijn (dus tot en 
met woensdag 9 augustus 2017) kunt u mondeling 
of schriftelijk zienswijzen over het ontwerp-
bestemmingsplan geven. Schriftelijke zienswijzen 
richt u aan burgemeester en wethouders van 
Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede 
of via e-mail gemeente@heemstede.nl. Voor het 
mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact 
opnemen met de heer R. van der Aar. Zijn gegevens 

vindt u hieronder. Voor zowel de schriftelijke als de 
mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd 
moet worden aangegeven op welke onderdelen 
van het ontwerp-bestemmingsplan de zienswijze 
betrekking heeft. 

Mogelijkheden voor het instellen van beroep
Graag wijzen wij u erop dat u eerst een zienswijze 
moet insturen als u het met het ontwerp-
bestemmingsplan niet eens bent. U kunt namelijk 
niet in beroep bij de Raad van State tegen het later 
vast te stellen bestemmingsplan als u niet eerst uw 
zienswijze hebt gegeven, tenzij u dat redelijkerwijs 
niet kan worden verweten. 

Contact 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de heer R. van der Aar, van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid, via telefoonnummer 023-5485764 of per 
e-mail rvanderaar@heemstede.nl

Verwijdering fietswrakken stationsomgeving
Op dinsdag 11 juli 2017 gaan medewerkers van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
de gemeente fietswrakken verwijderen die zich 
bevinden in de directe omgeving van het NS-station 
Heemstede-Aerdenhout. 

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig op de weg te parkeren, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert.

Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen 
aan fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen( zoals boombeschermingsbeugels) 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt.
De fietsen en kettingen worden in opdracht van 

het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 13 
weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Eén es in de groenstrook naast de ingang van de flat 
Scholtenlaan 2 t/m 120 (boom heeft essentaksterfte, 
geen herplant)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 12 
juli 2017 reageren via gemeente@heemstede.nl of 

telefonisch via 023- 548 57 76. Deze publicatie is een 
aankondiging van feitelijk handelen, waarop geen 
mogelijkheid tot bezwaar is.

Verwijdering gemeentelijke boom



Moeizame dubbele winst van  RCH op HCAW-2
Heemstede - De thuiswed-
strijd verliep vrijwel rimpel-
loos. Al Morales kreeg in zijn 
8 innings durende optreden 
slechts 5 honkslagen, ver-
deeld over 5 slagbeurten, te-
gen en kwam eigenlijk alleen 
in een inning zonder hits (de 
5e) even in de problemen na 
4 wijd, een veldfout en een 
doorgeschoten bal. Maar met 
2 en 3 bezet bij niemand uit 
brachten een nul op de thuis-
plaat en 2 strike outs redding.
De Racing opende in de 2e 
inning de score na een dou-
ble van Joey Kuysten en een 

honkslag van Ties van der 
Beeke. Een slagbeurt later 
werd het 2-0 door Jeldwin 
Orman na 4 wijd, een gesto-
len honk en een hit van Rick 
Nansink. De 4-0 eindstand 
werd bereikt in de 7e omloop 
door runs van Jeldwin Orman  
en Daan Groenewoud.
Zondag in Bussum werd al 
snel duidelijk dat het een 
wedstrijd van weinig runs 
zou worden. De pitchers, 
Jasper Elfrink aan de zijde 
van HCAW en Dion Steyl bij 
RCH, overheersten en na 5 
innings stond het nog steeds 

0-0. Maar in de 6e slagbeurt 
opende Joey Kuysten met 
een double, gevolgd door 
Jayzon Alleé en Mike Rui-
tenberg  met een honkslag: 
0-1. Een inning later scoorde 
Jeldwin Orman de 0-2 na een 
infield hit en verder gehol-
pen door Daan Groenewoud 
en  Rick Nansink. In gelijk 7 
nam de van een langdurige 
blessure teruggekeerde Hyl-
ke van Viersen het werpen 
voor één inning over van Di-
on Steyl. Zijn optreden verg-
de slechts 8 worpen: 2 x 3 
slag en een vang 5. Daarna 

moest Lars Broersen de voor-
sprong van RCH in stand zien 
te houden. Maar na geraakt 
werper, een wilde worp, een 
velderskeus en een honk-
slag, ging het er met 2 en 3 
bezet en 1 uit dreigend uit-
zien. Daarna bracht een vang 
5 enige verlichting, maar toen 
vervolgens de verlossende 3 
slag onvoldoende werd ver-
werkt liepen op de mislukte 
aangooi naar het 1e honk de 
lopers van 2 en 3 de gelijk-
maker binnen. In de 9e inning 
kwam de Racing opnieuw op 
voorsprong toen  Jeldwin Or-
man  door Rick Nansink bin-
nen werd geslagen, maar in 

de 2e 9 werd het opnieuw 
billenknijpen. Lars Broersen 
opende met 4 wijd, maak-
te plaats voor Lars Werk-
man, die direct met een fout 
verwerkte opofferingsstoot-
slag werd geconfronteerd, 
maar gelukkig het hoofd koel 
hield. Na 2 x een velderskeus 
en een actie 4 naar 3 was het 
leed geleden en behield RCH 
zijn vooruitzichten op de ge-
wenste nacompetitie. Zater-
dag reist RCH af naar Berg-
schenhoek voor de wedstrijd 
tegen de Orioles (aanvang 
14.30 uur). De thuiswedstrijd 
een dag later begint zoals 
gebruikelijk om 14.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Verwijdering fietswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat (met platte banden) 
aangetroffen:

Kohnstammlaan, ter hoogte van 22:
- een merkloze zwarte damesfiets

Glipper Dreef, ter hoogte van 125:
- een zwarte damesfiets, merk Nostalgie
- een zwarte damesfiets, merk Amsterdam

Zandvoortselaan, 
- ter hoogte van 167: een zwarte damesfiets, merk 

Limit

- ter hoogte van 179: een grijze damesfiets, merk 
Romein

Stormvogelweg, ter hoogte van 1:
- een groene herenfiets, merk Gazelle

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 12 juli 2017 de gelegenheid hun fiets 
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen dat 

de fiets weer in rijtechnische staat verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn niet 
van de weg is verwijderd of nog steeds in een 
onvoldoende rijtechnische staat verkeert, wordt de 
fiets in opdracht van het college van burgemeester 
en wethouders verwijderd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen.
Binnen die periode kan de eigenaar tegen betaling 
van de gemaakte kosten zijn fiets ophalen bij de 
milieustraat van Meerlanden, Cruquiusweg 47 te 
Heemstede.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Spaarnzichtlaan 19, het plaatsen van een schuur, 

wabonummer 163198, ontvangen 16 juni 2017
- Lanckhorstlaan en Reinier van Holylaan, 

nieuwbouw 9 woningen, wabonummer 163246, 
ontvangen 16 juni 2017

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Voorweg 63, het uitbreiden van de 1e verdieping, 

wabonummer 146415, ontvangen 1 mei 2017

Belanghebbenden kunnen binnen vier weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. Zie 
verder ‘Zienswijzen indienen’

Verleende omgevingsvergunning
- Van Merlenlaan 38, het kappen van 1 conifeer, 

wabonummer 146477, verzonden 23 juni 2017

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