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BIJ KUNST

Prijzengeld van Tuincentrum de Oosteinde

Tuinenwedstrijd gestart

Heemstede - Op de oproep van vorige week in de krant ‘stuur uw tuinfoto’ in, zijn al diverse reacties 
binengekomen. Het is tenslotte ook de tijd dat de meeste tuinen er prachtig bij staan. Volop in bloei, 
weeldigerig terraspotten of -hangers en natuurlijk lekker buiten zitten. Zoals de familie Moll uit de W. 
Pijperlaan in Heemstede. De bijgaande foto is van hen. Ze schrijven: “We mogen dan een klein rijtjes-
huis hebben maar onze tuin is groots, vinden wij!” En inderdaad is een sfeervol ‘buitenplaatsje’ te zien 
met een mooi gedekte tafel om zó gezellig aan te schuiven. De parasol geeft verkoeling. De etagère op 
de voorgrond met waarschijnlijk witte petunia’s ziet er verzorgd uit net als de hostaplant in de pot ver-
derop. Tussen de terrasstenen is geen onkruid te zien, en zo hoort het ook. Netjes dus! Hierbij de eer-
ste officiële gegadigde voor een ‘Tuinprijs’ die dit jaar weer beschikbaar worden gesteld door Tuincen-
trum ‘de Oosteinde’ met filialen in Hillegom en Vijfhuizen. Aan eigenaar William Dobbe is het wel toe-
vertrouwd de drie mooiste tuinen uit de ingestuurde foto’s te kiezen. De wedstrijd is officieel gestart 
en loopt in de maanden juli en augustus. Meedoen? U kunt de foto’s sturen naar: De Heemsteder, Vis-
serstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer. (NB: Gestuurde foto’s blijven in bezit van de krant) of per e-mail: re-
dactie@heemsteder.nl Vergeet uw naam en adresgegevens niet te vermelden!

Geloof in Wilhelminaplein
Heemstede – De uitkomsten 
van twee internetdiscussies 
waaraan bewoners van het 
Wilhelminaplein, omwonen-
den, burgers en organisatie in 
de afgelopen maanden mee-
deden, zijn hoopvol over een 
nieuw leven op het Wilhel-
minaplein. 

Wethouder Pieter van de Stadt 
gaf woensdagavond in de Bur-
gerzaal duidelijk aan dat het col-
lege van B&W hierin nog geen 
standpunt heeft, de onderzoeks-
resultaten op de gemeentelij-
ke website (www.heemstede.nl) 
staan en iedereen op het onder-
zoek kan reageren tot 13 juli. 
In augustus zal het college van 
B&W een voorstel doen aan de 
commissie Ruimte, waarbin-
nen zij inhoudelijk zal ingaan 
op de uitkomsten van het on-
derzoek en tevens zal aangeven 
wat haar visie is op de toekomst 
van het plein. Op 7 september zal 
dit voorstel door de commissie 
Ruimte behandeld worden. Hij 

gaf graag het woord aan Mark 
Duyvestein van het Heemsteed-
se bureau Synmind dat de twee 
internetdiscussies had georga-
niseerd samen met de gemeen-
te Heemstede. 

Conclusies
Belangrijk is het behoud van het 
historische karakter en de leef-
baarheid. Vooral de toename van 
een verscheidenheid van func-
ties en de levendigheid met ter-
rassen worden gewaardeerd. 
De deelnemers aan de internet-
discussie vinden als belangrijk-
ste knelpunt van het toekomst-
beeld de parkeerplaatsen op het 
plein en het verkeer op en rond 
het plein. De deelnemers hebben 
wel hun best gedaan om mee te 
denken en hebben veel ideeën 
aangebracht. Veel uiteenlopende 
voorkeuren, men is het eens over  
een terras, maar een speelplaats 
voor kinderen niet. Die is er ove-
rigens al in de buurt. Kleinscha-
lige concerten en thematische 
markten, bijvoorbeeld een kerst-

markt, scoren hoog. Bewoners 
en omwonenden gaven woens-
dagavond na de uitleg over de 
resultaten van de internetdis-
cussies nog eens onbevangen 
hun mening over parkeren, win-
kels, horeca, concerten, en de 
huidige toestand. Eigen Slager 
Ad Vreeburg zag steeds meer 
winkels op de Camplaan veran-
deren in woningen. Heemstede 
Jazz kreeg een compliment, ove-
rigens van meerdere bewoners 
van het plein, maar liever zonder 
witte schermen. 
Er mogen best meer concer-
ten komen. Yvonne Weijers ziet 
graag themawinkels komen, 
dan krijg je meer bezoekers uit 
de regio. Parkeren is geen pro-
bleem als de school dicht is, zo 
ervaart een mevrouw. Bij een 
Achterwegborrel bleek dat de-
ze weg geen auto`s van het plein 
voor de deur wenst. Maar als je 
winkels wilt, moet je wèl kun-
nen parkeren. Jaap van Scha-
gen woont bijna tachtig jaar bij 
het plein en ziet de verloede-

ring van de Pandahof, die je van 
hem nooit meer zo mag noemen. 
“Wapen van Heemstede” be-
doelt u! Van buiten lijkt het nog 
wat, maar als je er naar binnen 
zou kunnen lopen, ren je er gil-
lend uit. Als je dat oplost ben je 
al een heel eind. Algemene con-
clusie van de bijeenkomst is dat 
er niet gehoord is wat niet haal-
baar is, wel dat er veel werk aan 
de winkel is. Geloof in het Wil-
helminaplein?

Bakker Buijs 
Bakker Buis uit Haarlem heeft 
het. Deze jonge Echte Warme 

Bakker uit Haarlem waar ze al 
twee zaken hebben, gaat per 27 
december banketbakkerij Kniese 
overnemen. Al een jaar verkopen 
ze in Haarlem met succes gebak 
van Kniese. Ze geloven in Heem-
stede, de buurt , het Wilhelmin-
aplein en gaan naast het al vijftig 
jaar vertrouwde gebak van Knie-
se, de mensen van Kniese blij-
ven gewoon taart maken en ver-
kopen, ook de warme broodjes 
van Buijs verkopen. Dat was het 
mooiste, positieve nieuws van de 
avond.

Ton van den Brink
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Joyce Brink exposeert 
in makelaarskantoor
Heemstede - “Tussen fan-
tasie en werkelijkheid” heet 
de expositie die vanaf he-
den tot en met 26 septem-
ber is te zien bij Peter Grajer 
Makelaars aan de Raadhuis-
straat 67. 

In het verleden heeft Joyce Brink 
een aantal jaren op de Minerva 
Kunstacademie te Groningen 
gezeten. De afgelopen 30 jaar 
heeft ze in deze regio bij ver-
schillende kunstenaars les ge-
had en heeft ze diverse stijlen 
en materialen uitgeprobeerd. 
Uiteindelijk heeft ze met land-
schappen e.d. in olieverf haar 
eigen stijl gevonden.
Ze wil haar schilderijen betitelen 
als figuratief impressionistisch, 
nieuw romantisch met klassieke 
inslag ofwel…….. “tussen fanta-
sie en werkelijkheid”.
Hoewel stillevens in het verle-
den haar voorkeur hadden, laat 
ze zich nu meer inspireren door 
landschappen. Waar tegen-
woordig veel abstracte schilde-
rijen ten toon worden gesteld, 
iets waar Joyce in het verleden 
een passie voor had, stort ze 

zich nu helemaal op wezenlijke 
schilderijen. 

Haar bewondering voor de ver-
scheidenheid aan Hollandse 
landschappen en de soms on-
metelijke vlakten van onze wei-
landen komt tot uiting op het 
doek. Tijdens wandelingen op 
het platteland doet ze veel in-
drukken op. Thuis in haar ate-
lier schildert ze, aan de hand 
van foto´s en schetswerk e.d., 
de schilderijen op eigen wijze en 
met bestaande elementen af.  
Hierbij speelt ook haar fantasie 
een belangrijke rol. Door wol-
kenpartijen en lichteffecten die 
vaak mooi boven weilanden 
te zien zijn, kan dan iets span-
nends ontstaan, maar waarbij 
wel de sfeer van het natuurlijke 
behouden blijft.
Eigenlijk zoekt ze het innerlij-
ke van het oud-Hollandse pol-
derlandschap. Ze probeert een 
nostalgische sfeer en een enigs-
zins mystiek geheel te creëren.

Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 8.30 - 17.30 uur. Toe-
gang: gratis.

Beste redder,
 
Zoals je ziet, ben ik als ik schoon 
ben en niet onder het kroos zit, 
best een mooi hondje!
Dinsdag 23 juni dwaalde ik even 
af in het Groenendaalse Bos en 
nog wat later was ik in de vijver 
gevallen, waar ik zelf niet uit kon 
komen. 
Gelukkig ben ik door jou gezien 
en uit de vijver gevist, want anders 
had ik het misschien niet meer 
kunnen navertellen! 
Ik, mijn bazin en de kinderen zijn 
je heel dankbaar en willen je nog-
maals heel hartelijk danken!
Meira

Wat verbaasd kijkt ze over het 
randje van haar net in beslag 
genomen mandje. Ze is nog 
wat onwennig op de afdeling 
en kruipt daarom lekker veilig 
eventjes weg. Andere katten, 
vindt ze nog maar eng en be-
kijkt het allemaal rustig vanaf 
een afstandje. 
Suzy is een knuffelkont van 10 
jaar. Ze heeft wel echt even de 
tijd nodig om te wennen en 
houdt niet van drukte. Honden 
katten of kleine kinderen in 
huis, is ze niet van gediend. Als 
Suusje je eenmaal kent, komt 
ze graag bij je zitten en vindt 
het heerlijk om geaaid en ge-
borsteld te worden. 

Borstelen is ook echt wel nodig 
bij haar. Ze heeft een vrij volle 
vacht, die natuurlijk mooi moet 
blijven. Suzy is gewend om 
naar buiten te gaan, ook al zit 
ze meer binnen, af en toe een 
rondje door de tuin vindt ze ge-
weldig…. Ze heeft echt bewe-
ging nodig aangezien ze wat 
last heeft van overgewicht…. 
Wie wordt haar nieuwe sport-
coach?
Kom kennis maken in het 
asiel aan de Keesomstraat 5 
in Zandvoort. Tel 023-571388. 
Open van maandag tot en met 
zaterdag tussen 11.00 en 16.00 
of kijk op www.dierentehuis-
kennemerland.nl

Heemstede - Deze ‘fotoroman’ werd op de gevoelige plaat vastge-
legd dor Ilja Jansen bij de kinderboerderij in het Groenendaalse Bos. 
In een tekstballonnetje zou kunnen staan: Eerst kennismaken, dan 
knuffelen... en dan wordt het ernst!  Waarachtig prachtig.

Waarachtig Prachtig: 
Van kennismaking naar ernst...

Boombank bij 
raadhuis al 
genomineerd
Heemstede - Tijdens de fiets-
tocht die de PvdA Heemstede 
onlangs organiseerde, werd stil-
gestaan bij een aantal genomi-
neerde gemeentelijke monu-
menten. De partij fietste met in-
woners langs de punten, zodat 
zij hun mening konden geven 
over de panden of kunstwerken. 
De Boombank bij het raadhuis 

kwam uit de bus als jongstgeno-
mineerde. Het werk, dat in 2008 
werd opgeleverd in het kader 
van het vernieuwde raadhuis, is 
ontworpen door Carel Lanters. 
“De vogels in het werk zijn griffi-
oenen, mythische vogels die het 
gemeentewapen vasthouden. 
Zij kijken achterom omdat zij de 
mensen beschermen tegen on-
verhoedse aanvallen”, legde wet-
houder Struiff zijn mede-fietsers 
uit. De tocht voerde verder langs 
onder meer de IJzeren Brug op 
de Binnenweg, het Vrijheids-
beeld en de Pinksterkerk. 
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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

Dieren van de week:  

SUZY

INGEZONDEN
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25 Jaar Rolmobiel!
Regio - De stichting Aangepast 
Vervoer Zuid-Kennemerland, 
beter bekend als Rolmobiel, viert 
dit jaar haar 5e lustrum. Op 2 
oktober 2009 is er een feestelij-
ke bijeenkomst in ‘de Refter’ van 
het stadhuis van Haarlem waar-
bij ook de burgemeester acte de 
présence zal geven.

Als het moet naar Maastricht
Rolmobiel is een vervoersorgani-
satie die rolstoelgebonden per-
sonen vervoert. 35 Chauffeurs 
en 4 centralisten zetten zich vrij-
willig in; er wordt met 4 aange-
paste bussen gereden in Zuid-
Kennemerland, maar Rolmobiel 
vervoert ook buiten de regio, 
als het moet naar Maastricht en 
Groningen, maar altijd van en/of 
naar Zuid-Kennemerland.  
Het credo van Rolmobiel is: al-
tijd op tijd komen, de rolstoelen 
veilig fixeren in de bus en een 
helpende hand bieden waar no-
dig. De stichting richt zich op in-
dividueel vervoer, dat wil zeggen 
dat zij naar 1 bestemming rijdt 
en dat kan met 1 cliënt, maar 
ook met 3. Begeleiders kunnen 
altijd mee tot een maximum van 
3 personen.

Opgericht door Jan van Leer
Rolmobiel vervoert zowel men-
sen die zelfstandig thuis wo-
nen en bij vrienden of familie op 
bezoek willen of een middag-
je boodschappen willen gaan 
doen, als bewoners van het ver-
pleeghuis/verzorgingshuis naar 

hun eigen huis en andersom.
Rolmobiel is in 1984 opgericht 
door de heer Jan van Leer die 
van de Provinciale Revalida-
tie Stichting Noord-Holland de 
vraag kreeg of hij zich wilde in-
zetten voor een vervoersorgani-
satie bedoeld voor gehandicap-
te inwoners van Zuid-Kenne-
merland. De heer Van Leer ging 
onmiddellijk aan de slag, start-
te een werkgroep, stelde de sta-
tuten op en na passering van de 
oprichtingsakte kon de stich-
ting Aangepast Vervoer Zuid-
Kennemerland van start gaan. 
De naam Rolmobiel is pas la-
ter in gebruik genomen, en wel 
nadat Yvonne van Gennip de-
ze naam officieel van start heeft 
doen gaan op de Grote Markt in 
Haarlem in 1996. 

Bereikbaarheid
De tarieven voor een rit van Rol-
mobiel kunt u opvragen bij de 
centrale; ze staan tevens ver-
meld in de nieuwe folder. 
Rolmobiel is te bereiken op 023-
5242843 op dinsdag- tot vrijdag-
ochtend. Als de centrale geslo-
ten is, kan er ingesproken wor-
den op de voice-mail. Rolmo-
biel rijdt op alle dagen, inclu-
sief de feestdagen, van 08.00-
22.00 uur.
De afgelopen 25 jaar is gebleken 
dat Rolmobiel aan een enorme 
behoefte heeft voldaan, daarom 
gaan alle vrijwilligers en het be-
stuur vol enthousiasme voor de 
volgende 25 jaar. 

RCH Pinguins neemt 
revanche op Kinheim 2
Heemstede - Eerder dit seizoen 
leed RCH Pinguïns een kansloze 
0-7 thuisnederlaag tegen Kin-
heim-2, waarbij de Heemsteed-
se defensie maar liefst 9 x mis-
tastte, waarvan 6 x in de 2e in-
ning. Met vrijwel dezelfde li-
ne-up, maar nu veel geconcen-
treerder, toog RCH/P naar het 
Pim Mulier Sportpark om hun 
concurrent in de onderste helft 
van de ranglijst te bestrijden, en 
met succes. Het werd een dik-
verdiende overwinning, al maak-
te het zwart-witte gevogelte het 
zich in de slotinning nog onno-
dig moeilijk. De vreugde om de 
overwinning, die de afstand tot 
de onderste plaats vergrootte, 
was er niet minder om. 
Kinheim leek van meet af aan 
op een nieuwe overwinning op 
RCH/P uit te zijn. Een honk-
slag in de 1e inning, gevolgd 
door een opofferingsstootslag 
en een nieuwe honkslag brach-
ten het 2e en 3e honk in Haar-
lemse handen, bij 1 uit en de ge-
vreesde oud-international Wen-
dy Kort aan slag. Maar Sandra 
Assendelft, in haar element op 
deze zwoele zomeravond, ging 
het duel niet uit de weg en tri-
omfeerde met 3 slag. Na 2 in-
nings stond het nog steeds 0-0 
en maakte de geblesseerde Bir-
git Aquillera op de Haarlemse 
heuvel plaats voor Wendy Kort. 
Voordat die goed en wel warm 
was gedraaid zag ze een honk-
slag langskomen van Kim Wes-
terveld, kwam Anneloes de Wit 
op het 1e honk door geraakt 
werper, kreeg Eva Verduijn 4 
wijd en noteerde Elianne Kink-
houwers een honkslag. Na een 
paar gestolen honken, een wil-

de worp en een veldfout hadden 
Kim en Anneloes de thuisplaat 
getoucheerd, had RCH/P het 
2e en 3e honk bij 1 uit bezet en 
leek Kinheim rijp voor de slacht. 
Maar Wendy Kort herstelde zich 
en kwam tot aan de 7e inning 
niet meer in moeilijkheden.
In de laatste slagbeurt leken de 
Heemsteedsen het karwei defi-
nitief af te maken, na honksla-
gen van Kim Westerveld, Dani-
elle Kuipers en pinch hitter Ma-
rit Hartog, maar de volle hon-
ken leidden niet tot punten en 
dus moest, met nog één Haar-
lemse slagbeurt te gaan, een 2-
0 voorsprong verdedigd worden. 
Daniëlle Kuipers, die Sandra As-
sendelft (2.0.4.1 na 4⅔ inning) 
had afgelost leek deze opdracht 
moeiteloos te klaren. De eerst 
nul viel snel (een vang 9), maar 
de 2e slagvrouw kwam met 4 
wijd op het 1e honk. De volgen-
de Kinheimse kreeg 3 slag, maar 
dacht naar het 1e honk te kun-
nen omdat catcher Eva Verduijn 
de wild pitch van Daniëlle niet 
direct onder controle kon krij-
gen. Ook Eva vergat de regel dat 
bij minder dan 2 nullen en het 
1e honk bezet de slagvrouw bij 
3 slag altijd uit is en gooide in 
een Pavlov-reactie de bal hoog 
over de loopster en honkvrouw 
Nina Dijkstra heen naar de hoek 
in het rechtsveld. Kinheim kon 
op het gemak vanaf het 1e honk 
de 1-2 aantekenen en hoopte op 
meer. Maar zo ver liet Daniëlle 
Kuipers het niet komen. Met een 
‘aanrol’ 1 naar 3 (en 1.1.0.1 in 2⅔ 
inning) beëindigde zij de wed-
strijd en kon verder afstand ge-
nomen worden van de laatste 
plaats.

Midzomermaaltijd
Heemstede - In Eethuis de 
Luifel kunt u heerlijk eten. Van 
maandag t/m vrijdag tussen 
17.15 en 18.45 uur wordt een 
lekkere maaltijd geserveerd, al-
tijd vers bereid de koks. Op de 
laatste donderdag van het sei-
zoen - donderdag 9 juli - ver-
zorgen zij traditiegetrouw weer 
een extra lekkere driegangen-

maaltijd in Eethuis de Luifel. Als 
u mee wilt eten, geef u dan ruim 
van tevoren op. Ook aangeven 
met hoeveel personen u komt. 
Informatie: tussen 9 en 12 uur, 
tel: 023-548 38 28 -1. 
Kijk voor het reguliere weekme-
nu of alle activiteiten van Casca 
eens op de website: www.cas-
ca.nl. 

‘Aanspreken 
reserves goede 
zaak’
Heemstede - Donderdag jl. 
heeft de gemeenteraad de Ka-
dernota vastgesteld. Dat het fi-
nanciële plaatje met bijstellin-
gen ten opzichte van de begro-
ting) niet zo rooskleurig is, ver-
baasde niemand. De gemeen-

te zal door allerlei tegenslagen 
voor tekorten komen te staan. 
Het college vindt echter niet dat 
er geld bij de burger ‘gehaald’ 
moet worden. Aanspreken van 
de reserves is dan de beste op-
tie. Dat vindt de PvdA. “Daar is 
de reserve immers ook voor be-
doeld, om bij slechte tijden te-
genvallers op te kunnen vangen. 
Gelukkig heeft Heemstede een 
goede buffer”, aldus de partij in 
haar Nieuwsbrief.

Mom in 
Balance voor 
zwangeren 

en moeders!
Heemstede - In vorm tijdens 
de zwangerschap en de eerste 
jaren van het moederschap!
Mom in Balance, gevestigd in 
Heemstede, staat voor een Fitte, 
Gezonde en Energieke Zwan-
gerschap en Moederschap.
Sportprogramma Mom in Ba-
lance biedt verschillende Wor-
kout Programma’s voor zwan-
geren die fit willen blijven tij-
dens de zwangerschap en 
voor moeders die weer Back in 
Shape willen komen na de be-
valling, lekker in hun vel willen 
zitten, hun conditie willen ver-
beteren en sterk in het dage-
lijks leven willen staan!
Alle Mom in Balance Workout 
programma’s worden gegeven 
in de gezonde buitenlucht, dus 
de natuur is je sportschool.
Life Coaching Naast de Wor-
koutprogramma’s biedt Mom in 
Balance Individuele Life Coa-
ching voor (aanstaande) moe-
ders die graag op een energie-
ke wijze de juiste balans willen 
bereiken!

Na New York nu ook hier
Mom in Balance @ Work biedt 
een dienstenpakket voor be-
drijven om (aanstaande) moe-
ders te begeleiden voor, tij-
dens en na het verlof. Dit pak-
ket zorgt ervoor dat de werkge-
vers support wordt gegeven om 
zorg te dragen dat moeders na 
het verlof hun werkzaamheden 
weer met volle energie kunnen 
oppakken.
Na een succesvolle start in 
New York is het programma 
van Mom in Balance nu ook in 
Nederland een geweldige mo-
gelijkheid voor (aanstaande) 
moeders die zich graag fit en 
energiek willen voelen en wil-
len werken aan een goede ba-
lans voor Lichaam en Geest!
Informatie: Esther van Diepen, 
06-45773009, esther@momin-
balance.nl. Adres: Lanckhorst-
laan 89.

Feestelijke 
oplevering 
‘De Terp’ 
Bennebroek – Op woensdag 24 
juni heeft wethouder Annemie-
ke Schep van Bloemendaal met 
de onthulling van twee gevel-
stenen nieuwbouwcomplex De 
Terp aan de Schoollaan in Ben-
nebroek officieel geopend.  
De afgelopen jaren is de oude 
kern van Bennebroek ingrijpend 
veranderd. Veel woningen van 
een matige kwaliteit zijn vervan-
gen door nieuwbouw die aan al-

le eisen van deze tijd voldoet. 
Door met het ontwerp van de  
32 woningen aan te sluiten bij 
het dorpse karakter van Benne-
broek, is er 
een klein-
schalig, ge-
zellig woon-
gebied ont-
staan.

Oud en 
nieuw
De twee 
gevelstenen 
die wethou-
der Schep 
en direc-

teur Victor Verhoeven hebben 
onthuld staan symbool voor ou-
de en nieuwe tijden. De oude ge-
velsteen is afkomstig uit het ge-
sloopte wooncomplex (uit 1910) 
en de nieuwe gevelsteen staat 
symbool voor de herbouw van de 
32 woningen door Pré Wonen.
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Dé kunststofkozijnen 
van Van der Vlugt
Regio - Je kunt het zo gek 
niet verzinnen of Van der Vlugt 
heeft hét product voor uw ou-
de of nieuwe woning: natuurlijk 
de kunststofkozijnen, maar ook 
serres, garagedeuren, dakka-
pellen, schuifpuien, gevelbekle-
ding, carports enzovoort vallen 
onder het leveringsprogramma. 
Een bezoek met de bevlogen 
IJmuidense ondernemer Kees 
van der Vlugt aan zijn produc-
tiebedrijven in Hoorn maakt dui-
delijk wat er allemaal mogelijk 
is om producten in kunststof te 
produceren. Een hoge mate van 
automatisering zorgt ervoor dat 
de klant, vanaf het moment van 
bestelling tot het moment van 
aflevering, volledig op de hoogte 
kan blijven van de stand van za-
ken van zijn opdracht. Bij bestel-
ling worden, ter plekke, alle ge-
gevens rond de opdracht zoals 
de afmetingen, kleur en derge-
lijke via de laptop ingevoerd,
worden tekeningen en offerte 
uitgedraaid en middels een di-
recte verbinding naar het hoofd-
kantoor gestuurd. De centrale 
computer herkent, op basis van 
de postcode, de locatie van de 
klant hetgeen betekent dat voor 
een afnemer die aan de kust 
woont, automatisch een ande-
re (zwaardere) uitvoering wordt 
gekozen dan voor een klant in 
het oosten van het land. Daar-
na wordt het productieproces in 
gang gezet waarbij, door mid-

del van  de modernste produc-
tiemethoden, de betreffende op-
dracht in de, tevens geautomati-
seerde, planning wordt opgeno-
men. Van der Vlugt wordt in heel 
Nederland vertegenwoordigd 
door veertig dealers onder de 
naam Select Windows, die alle-
maal hun opdrachtgegevens via 
dit centrale automatiseringssy-
steem kunnen invoeren. Na de 
definitieve opdracht worden de 
kunststof profielen besteld bij en 
geleverd door één van de groot-
ste leveranciers op dit gebied, 
de Duitse fabrikant Schuco. Na 
aflevering in Hoorn worden de 
profielen, op basis van het au-
tomatiseringssysteem, exact op 
maat gemaakt  en kunnen  in 
nagenoeg elke gewenste kleur 
worden uitgevoerd door middel 
van een kunststof folie die vol-
gens een speciaal proces op het 
kunststof wordt aangebracht. 
Kees van der Vlugt benadrukt 
bij het afscheid nog eens zijn 
credo: bij ons is de klant koning 
vanaf het moment van bestel-
len tot de uiteindelijke monta-
ge en ver daarna want we geven 
10 jaar garantie. De prachtige 
showroom van Van der Vlugt is 
gevestigd aan Vondelweg 540 in 
Haarlem-Noord, vlakbij het Ken-
nemer Gasthuis. Open maan-
dag tot en met vrijdag van 8.00 
tot 17.00 uur. Donderdagavond 
19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. 

Personal training bij T-line in Cruquius

“Nu sport ik met plezier”
Regio - Mevrouw Fischer (“zeg 
maar Janneke”) werkt in Heem-
stede. ‘Mijn collega’s von-
den dat ik wat aan mijn condi-
tie moest gaan doen.’ Maar Jan-
neke is geen sporter en is voor-
al bang dat ze na één of twee 
keer ‘trouw’ sporten al af zal ha-
ken. “Dan heb je voor niks een 
abonnement afgesloten. Zon-
de! Maar ja, ik rook en een wijn-
tje laat ik ook niet gauw staan...” 
Ze trekt toch de stoute schoe-
nen aan en spreekt dicht bij 
haar werk bij T-line in Cruquius 
af voor een gratis proefles met 
de personal trainer, Jan Loog-
man. “Dat klikte meteen en met 
een goede personal trainer heb 
je natuurlijk een stok achter de 
deur om elke week echt te gaan. 
Want: afspraak is afspraak.” Ge-
duldig legt Jan haar de diverse 
oefeningen uit van het fitness-
programma dat hij speciaal voor 
haar heeft samengesteld. “Na 
een intakegesprek en wat eer-
ste oefeningen stel ik een pro-
gramma op”, legt Jan uit. “Dat is 
voor elke klant anders, de aan-
pak van een personal trainer is – 
het woord zegt het al – heel per-

soonlijk. Zo bleek de coördina-
tie van Janneke niet best te zijn, 
dus daar houd ik rekening mee 
met de oefeningen. We bouwen 
het rustig op. 

Je komt hier om aan je condi-
tie en je spieren te werken. Maar 
zeker ook voor de gezelligheid.” 
Janneke is nu 10 weken bezig. 

19-Jarige rijdt 
90-jarige aan
Heemstede - Op de Zandvoort-
selaan is vrijdag 26 juni een 90-
jarige vrouw uit Bloemendaal ge-
wond geraakt toen een achteruit 
rijdende bestelbus tegen haar 

Rouwverwerking
Heemstede - De dood wil je het 
liefst zo ver mogelijk weg hou-
den. Maar in ieder leven komt 
het voor: iemand uit je omge-
ving sterft. Het is moeilijk dat te 
verwerken. Bij Casca start een 
lotgenotengroep voor mensen 
die hun ervaringen willen delen, 
met mensen die hetzelfde van 

Heemstede – Romantiek uit 
1838 klonk uit de gedichten van 
Theophile Gautiers waar Hector 
Berlioz zijn Nuits d` été op com-
poneerde. Een tijd waarin licht-
stralen nog trillen, vogeltjes de 
geliefden toekwetteren en de 
liefde eeuwig heerst.

Het was zondagmiddag in de 
Bavokerk een van de zeldzame 
keren dat deze cyclus gezongen 
werd, zoals Berlioz deze bedoeld 
had, door een mezzosopraan. 
Francine Vis, net cum laude af-
gestudeerd aan het conserva-
torium Amsterdam, zong de zes 
liederen met een warme stem, 

waar je met elk couplet meer 
van ging houden. Het Heem-
steeds Philarmonisch Orkest 
gaf zijn zomerconcert in de neo- 
gotische kerk, waarin zowel de 
muziek van Berlioz als de mu-
ziek na de pauze van Antonin 
Dvorák paste als een zomerjas 
op een mooie zomerzondag na-
middag. Waar de muzikaal leider 
Iman Soeteman vanaf het begin 
in 1966 tot 2007 muzikaal lei-
der was van het orkest en vele 
hoogtepunten bereikte met con-
certen in Japan en de zusterste-
den van Heemstede, Leamington 
Spa en Bad Pyrmont, daar kon 
opvolger Dick Verhoef doorgaan 

en met dezelfde elan en kwali-
teit stimuleren en streven naar 
een hoog muzikaal niveau. 

Uit de nieuwe wereld
Dat hoge niveau werd duidelijk 
na de pauze met de moeilijke 
Negende symfonie “Uit de nieu-
we wereld” van Dvorák , moei-
lijk niet vanwege de noten, maar 
hoe het met elkaar moet klinken, 
dat is lastig. Voor de dirigent een 
uitdaging, voor muzikanten een 
spannend stuk om je in uit te le-
ven met veel tempowisselingen, 
soms even ingetogen, dan weer 
hevig losbarstend, waar het the-
ma uit het Largo zich als een ro-
de draad doorheen wikkelt. Voor 
de melancholieke althobo van 
Ellis de Koning was de solo echt 
moeilijk, maar wat een ontlading 
als het lukt en je complimenten 
krijgt van collega`s. Wat in 1893 
een succes was in de Carnegie 
Hall in New York, waar Dvorák 
zijn aanzien bij het Amerikaanse 
publiek bevestigd zag, kan het 
Heemsteeds Philarmonisch Or-
kest zijn niveau bevestigd zien 
met Dick Verhoef in onze Bavo 
kerk, maar moest het helaas wel 
met minder bezoekers spelen. 
De waarde van dit eigen Philar-
monisch Orkest is van groot be-
lang voor alle muzikale Heem-
stedenaren.

Ton van den Brink

“Nooit geweten dat ik ooit nog 
eens met plezier zou sporten”, 
lacht ze. ”En ik voel me al echt 
een stuk fitter.” Personal training 
bij T-line kost 37,50 euro per uur, 
exclusief het abonnement.

Voor meer info zie de web-site: 
www.t-line.nl of bel 023-5282018 
of mail naar info@t-line.nl. 

Zomerconcert Heemsteeds 
Philarmonisch Orkest

dichtbij hebben meegemaakt. De 
groep wordt deskundig begeleid 
door Pia Rondeel en Rob Jong-
mans en start op woensdag-
avond 9 september van 20.00 tot 
22.00 uur bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Op-
geven kan telefonisch op werk-
dagen van 9-12 uur: 023-548 38 
28 -1.  Er start een nieuwe groep 
op 6 januari. 

aanreed. De vrouw kwam daar-
door ten val. Zij raakte gewond 
aan een van haar schouders en 
werd ter behandeling naar een 
ziekenhuis gebracht.

Tegen de veroorzaker, een 19-ja-
rige jongen uit Bussum, is pro-
ces-verbaal opgemaakt.
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Heemstede – De bijna hon-
derd deelnemers aan de mooi-
ste, leukste, langste avondvier-
daagse van Bosbeek kwamen 
dinsdagavond stempelen bij het 
raadhuis. Door het wat  onhan-
dig manoeuvreren van een elek-
trische stoel, sneuvelde er wel 
een kopje koffie van de vrijwil-
liger van de organisatie die de 
stempels uitdeelde, wist wet-
houder Sjaak Struijf heel han-
dig een wondje te verbinden en 
kregen alle deelnemers een ge-
meentetas uitgereikt. Maar dat 
was moeilijk kiezen uit groen-
achtig groen of grijsachtig grijs. 
Alsof het om een Louis Vui-
ton ging, zo gek waren ze op 
die tas! Heerlijk om te wande-
len langs Heemsteedse dreven 
rondom het verpleeghuis Bos-

beek. Voor velen een nieuwe er-
varing bij het prachtige avond-
licht en in gezelschap van ge-
zellige vrijwilligers die onver-
moeibaar zich hebben ingezet 
om van elke avond en feest te 
maken. Geen harde wind, geen 
donder en bliksem of een hitte-
golf zoals drie jaar geleden.  Vier 
avonden actief genieten van de 
avondlucht, de omgeving, van 
elkaar. 

Worst van Sjaak
Donderdagavond voerde de vier-
daagse langs de Glip, waar sla-
ger Sjaak van der Werff al klaar 
stond met worst. Geroutineerde 
avondvierdaagsenwandelaars 
weten inmiddels waar Abraham 
de worst haalt en Sjaak maar la-
chen toen hij die open monden 

langs zag komen. Vrijdagavond 
alweer de laatste avond met de 
feestelijke intocht van de hon-
derd bewoners met hun vrijwil-
ligers die de rolstoelen duwen, 
de rollater of scootmobiel in de 
gaten houden, klaar-over zijn, of 
na afloop de koffie serveren. Om 
na vier avonden bij aankomst op 
het landgoed Bosbeek de bloe-
men van bloemisterij Harry in 
ontvangst te nemen, de muzika-
le groeten van de Spaarne Jazz-
band te horen,  op de rode loper 
van Van Bakel Interieur te belan-
den en de medaille opgespeld te 
krijgen van de hoofden Zorg en 
dienstverlening, Johan Raat en 
Marja van `t Hul. Om boven je 
bed te hangen en dan slapen als 
een roos.
Ton van den Brink

Foto: Geek Zwetsloot.

Beleef het digitale 
tijdperk met Casca
Heemstede - De computer is 
niet meer weg te denken uit ons 
dagelijks leven. Foto’s bewer-
ken, internetbankieren, e-mai-
len, een powerpoint-presentatie 
maken, oude vrienden opzoeken 
via internet... de computer biedt 
ongekend veel mogelijkheden 
die het leven een stuk gemak-
kelijker maken. Casca organi-
seert computertrainingen op al-
lerlei gebieden en niveaus. Van 
kennismakingscursus tot mas-
terclass. Voor kinderen, volwas-
senen en ook nog apart voor se-
nioren.
Voor sommige cursussen is wat 
ervaring wel handig, bij andere 
cursussen kunt u zo beginnen! 
Ervaren en deskundige docen-
ten vertellen u alles wat u wilt 
weten over nieuwe program-
ma’s als Windows Vista, reken-
programma Excel, Internet en e-

mail. Wilt u bij het begin begin-
nen of u meer bekwamen? Voor 
iedere doelgroep is er wel een 
computercursus bij Casca. Al-
le computercursussen staan uit-
gebreid beschreven in de cur-
sus-brochure die huis-aan-huis 
is verspreid begin juni. Heeft u 
deze niet ontvangen, dan kunt 
u hem ophalen bij één van de 
Casca locaties de Luifel, Heren-
weg 96; het Honk, Molenwerf-
slaan 11 of de Princehof, Glip-
perweg 57 in Heemstede. Ook 
bij het Raadhuis en de biblio-
theek van Heemstede kunt u de 
brochure meenemen. 
Opgeven voor een cursus of 
meer informatie: bel met de re-
ceptie van Casca op werkdagen 
van 9-12 uur: 023-548 38 28 -1 
of kijk op de website: www.cas-
ca.nl.
Foto: Geek Zwetsloot.

Workshop voor moeders 
met onvervulde kinderwens
Heemstede - Als eerste in Ne-
derland geeft de Wensfabriek  
workshops voor vrouwen die 
graag moeder willen worden 
maar bij wie dit niet lukt. De 
tweedaagse workshops worden 
in Haarlem gegeven door Moni-
que Mentjox.
Er bestaan in Nederland veel 
moeders met een onvervulde 
kinderwens. Vrouwen die hele-
maal klaar zijn voor het moeder-
schap en daar sterk naar verlan-
gen, maar bij wie het niet lukt 
om zwanger te worden. Ze gaan 
naar de huisarts en/of gynaeco-
loog en worden hier vaak goed 
geholpen. Maar er is een gro-
te groep die om onverklaarbare 
wijze toch niet zwanger raakt.  

De workshop 
Tijdens de tweedaagse work-
shop is er volop ruimte om erva-
ringen uit te wisselen en wordt 
onderzocht of er mentale blok-
kades zijn die het moederschap 
in de weg staan. Vaak blijkt dit 
het geval. Want wat denk je als 
vrouw nu echt over het moeder-
schap? Is het een roze wolk of 
spelen onbewust angsten een 

rol? 
Monique Mentjox is werkzaam 
als trainer/coach en heeft hier-
voor verschillende opleidingen 
gevolgd waaronder NLP en Sy-
stemisch Werk/Familieopstellin-
gen. Ze vertelt: “Ik beben geen 
dokter. Garanderen dat deelne-
mers zwanger raken kan ik niet.  
Wel heb ik veel mensen op dit 
onderwerp succesvol gecoacht 
en weet ik uit eigen ervaring en 
die van de deelnemers aan de 
workshops, hoe mentale blok-
kades het lichaam kunnen blok-
keren en hoe fijn het is om erva-
ringen met anderen te delen. 
Ik heb mijn bedrijf de Wensfa-
briek genoemd omdat ik ge-
loof in de uitspraak van Goethe 
waarin hij zegt dat wensen voor-
gevoelens zijn van hetgeen men 
daadwerkelijk in staat is te rea-
liseren.”
De Wensfabriek verzorgt ook 
workshops voor mensen die wil-
len werken aan het waarmaken 
van een langgekoesterde wens. 
Meer informatie: Monique Ment-
jox, tel: 06 14 655 828.
info@dewensfabriek.nl
www.dewensfabriek.nl

Pas op dat u niet valt 
op de Binnenweg!
Heemstede - “Natuurlijk ben ik 
heel blij dat straks de Binnen-
weg er weer als een plaatje uit 
zal zien. Er is echter 
één maar aan dit ver-
haal. Dat zijn de val-
partijen die tijdens de-
ze werkzaamheden 
voorkomen en waar 
verder niemand iets 
over hoort”, vertelt me-
vrouw Dekker via e-
mail. Zij maakte een 
hele nare val op 17 juni 
j.l. over twee op elkaar 
gestapelde loopplaten 
en heeft daarbij een 
knieschijf gebroken. 
“Van diverse mensen 
heb ik gehoord dat er 
regelmatig valpartij-
en zijn (geweest) tij-
dens deze werkzaam-
heden. De meeste lo-
pen met een sisser af, 
maar voor mij helaas 
niet, met alle gevolgen 

van dien! Tel daar het zand bij op 
en dat staat garant voor vallen.” 
Wees dus extra alert op valpar-

Vijfde Avondvierdaagse 
Bosbeek de mooiste

tijen. Mevrouw Dekker kwam er 
helaas niet zonder kleerscheu-
ren vanaf. Ze wil nog wel haar 
dank uitspreken aan de mede-
werkers van juweliersbedrijf van 
Velthoven, die haar opvingen en 
de ambulance hebben gebeld.
 
Foto: Ton van den Brink



De gemeenteraad van Heemste-
de heeft op 23 april 2009 beslo-
ten dat er geen schriftelijke ver-
slagen meer gemaakt worden 
van de raads- en commissiever-
gaderingen. De vergaderingen 
worden nog slechts op geluids-
bandjes vastgelegd, die via inter-
net kunnen worden afgeluisterd. 
Stel dat u als burger wilt weten 
op grond van welke argumenten 
de gemeenteraad een bepaalde 
beslissing heeft genomen, waar 
u niet mee eens bent. Indien u 
niet beschikt over een krachti-
ge PC of laptop en een snelle in-
ternet-verbinding, heeft u dan in 

ieder geval het nakijken.  Indien 
u daarover wél beschikt, wacht u 
in ieder geval een uiterst tijdro-
vende exercitie: U moet het  ge-
meentelijke geluidsbandje gaan 
beluisteren. En de kans is groot 
dat u dat enkele keren moet 
herhalen, om er zeker van te 
zijn dat u de argumenten van de 
gemeenteraad goed heeft ver-
staan. De gemeenteraad heeft 
dus door zijn besluit van 23 april 
2009 om zijn vergaderingen nog 
slechts op geluidsbandjes vast 
te leggen bewerkstelligd dat een 
groep burgers – nl. diegenen die 
geen snelle PC en internet-ver-
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Aparte kleuren, maar draaiend één geheel

Brede School krijgt 
naam ‘De Molenwerf’
Heemstede – Tijdens het Bij-
na Zomer Festival op de Valken-
burgschool, waar veel geld werd 
opgehaald voor de stichting 
Doe een Wens, vertelde  Marie-
ke Reehoorn van Verteltheater 
Lilaluna het sprookje van Ala-
din en de wonderlamp waarin 
de link gelegd werd naar de vu-
rige wens van een ziek kind en 
de wens naar een Brede School. 
Die wens werd prompt vervuld 
want ineens stonden daar kin-
deren van 0 tot 12 jaar klaar 
om iets te onthullen wat nog 
verborgen zat onder een groot 
grijsgroen doek. Grote men-
sen als de Debbie Schouten, 
directeur van de Valkenburg-
school, Marjolein Huijzer, ma-
nager Welzijn en Cultuur Cas-
ca, Marja Höcker Hoofd Kinder-
dagverblijf keken mee hoe de 
kinderen het doek wegtrokken 
en met een flinke zwaai aan de 
wieken van de onthulde wind-
molen, werd de naam ‘De Mo-
lenwerf’ gegeven aan wat we nu 
noemen de Brede school aan 
de Molenwerfslaan in Heemste-
de!  De Molenwerf. De Valken-
burgschool blijft gewoon  Val-
kenburgschool heten en is nu 
de basis van een Brede School. 
Uitgebreid met kinderdagver-
blijf Pierewiet, de buitenschool-
se opvang van Casca en het ac-
tiviteitencentrum het Honk. Een 
samenwerkingsverband, waar 
Casca en de Valkenburgschool 
zich bezighouden met opgroei-
ende kinderen van 0 tot 12 jaar. 

Logo 
Petra Baltus, leerkracht van 
groep 7, heeft het logo van de 
Molenwerf gemaakt. Zij is gra-
fisch ontwerpster; zij bedoelt 
met de kleuren bijvoorbeeld hoe 
ieder deel van de brede school 
zijn kleur heeft, maar snel ge-
draaid één kleur is. Individueel 
anders, met elkaar één brede 
school. Het bij elkaar brengen 

Baby-ooievaars geringd
Heemstede – De ouders van 
de twee jonge ooievaars wa-
ren op de vroege zaterdagoch-
tend snel weg bij de komst van 
zoveel mensen tegelijk op het 
zompige landje aan de Fazan-
tenlaan, hoek Tapuitenplein in 
Heemstede. 
Hun kinderen, twee ooievaars 
baby’s van amper zes we-
ken oud, waren goed geïnstru-
eerd. “Je houdt je dood en geeft 
geen kik”. Daar komt wethou-
der Christa Kuiper met oud-bi-
oloog Dick Jonkers en een heu-
se boswachter met een lad-
der en een tang. “Doodstil blij-
ven liggen dus”! Ja, zo maak je 
het de boswachter natuurlijk 
wel heel gemakkelijk om om-
hoog te klimmen en je zo uit je 
warme nestje te plukken. Oud-
bioloog Dick Jonkers uit Blari-
cum is een van de twintig rin-
gers van Stork, Stichting Ooie-
vaars Research &Knowhow, wat 

eveneens het Engelse woord is 
voor ooievaar. Dick vertelde dat 
ooievaars  meestal geringd wor-
den als ze 5 tot 6 weken oud 
zijn en vliegen uit op een leef-
tijd van 9 tot 10 weken. De jon-
gen zijn daarna nog regelmatig 
op het nest te vinden. Soms lan-
den ze op een vreemd nest. Dat 
gaat vaak goed maar kan ook 
wel geruzie opleveren. Uiteinde-
lijk zullen ze steeds makkelijker 
de weg naar hun eigen nest te-
rugvinden.
Peter den Elzen, de Heemsteed-
se ooievaarman, die woont op 
het Tapuitenplein, heeft van-
uit zijn huis direct zicht op het 
ooievaarsnest dat hij zelf bouw-
de. Inmiddels heeft hij er diver-
se staan, zoals op de Kinder-
boerderij en bij de Binnenweg 
in Bennebroek. Voor Peter is het 
ieder jaar weer spannend of er 
jonge ooievaars komen. 
Ton van den Brink

Nog even en dan vliegen ze uit, de kleine ooievaars. Nu zijn ze 5 a 6 
weken.

was een proces van jaren, met 
het nodige vallen en opstaan. 
Wel steeds met één gedachte. 
Wat mooi als dat dan lukt! 

Imago
In de Brede School is nu kin-
deropvang van 0 tot 12 jaar, on-
derwijs van 4 tot 12 jaar, tussen-
schoolse opvang en naschool-
se activiteiten, alles onder één 
dak. Ouders van kinderen in de 
verschillende leeftijden kun-
nen op één adres terecht voor 
brengen en halen. De vierjari-
gen kunnen op hun inmiddels 
vertrouwde plek zo overstap-
pen van kinderdagverblijf naar 
de basisschool. Kinderen leren 
overal en altijd. De Brede school 
zoekt naar een natuurlijke over-
gang  van baby naar peuter, naar 
kleuter, maar ook tussen op-
vang en school. De Molenwerf 
is een proces waarin de samen-

werking en afstemming groeit. 
Aan de hand van kwaliteitscrite-
ria betreffende pedagogisch be-
leid, samenwerking, contacten 
met ouders en de mogelijkheden 
van het gebouw zal deze Brede 
School verder groeien. Vraag is 
hoever zijn de ouders. In Euro-
pa zijn er op dit terrein grote ver-
schillen. Waar in Zweden men-
sen het je kwalijk nemen als je 
de kinderen niet naar de opvang 
stuurt, daar werkt inmiddels ie-
dere vrouw fulltime, blijft het Ne-
derlandse kind thuis, of bij opa/
oma of heeft moeder een deel-
tijdbaan. Langzamerhand wijzi-
gen de meningen hierover ook 
in Nederland naar een positief 
oordeel over kinderopvang , ze-
ker nu het financieel toeganke-
lijk geworden is.  
De Brede School De Molenwerf 
is er klaar voor.
Ton van den Brink

Waarom stopt schriftelijke 
verslaglegging raad?

binding hebben - helemaal geen 
kennis meer kan nemen van het 
verhandelde tijdens die verga-
deringen en dat aan alle bur-
gers elke mogelijkheid is ontno-
men om eventueel tegen beslis-
singen van de gemeenteraad in 
verzet te gaan.

Alleen analfabeten die niet in 
verzet willen komen tegen be-
slissingen van de gemeenteraad 
zijn er dus niet op achteruitge-
gaan. 

Mr ir Henk S.M. Kruijer
Heemstede

Reactie uit het gemeentehuis:
Commissie- en raadsvergaderin-
gen van de gemeente Heemste-
de zijn sinds kort na te luisteren 
via www.heemstede.nl. Zo kan ie-
dere inwoner van Heemstede op 
elk gewenst moment en op een 
toegankelijke manier kennis ne-
men van de lokale politieke be-
sluitvorming. Een volledig naslag-
werk: alle politici zijn woord voor 
woord te volgen. 
Eerder waren van de commis-
sievergaderingen alleen samen-
gevatte verslagen te raadple-
gen. Raadsvergaderingen werden 
voorheen volledig uitgeschre-
ven, wat resulteerde lange pagi-
na’s tekst die de raadsleden eerst 
moesten goedkeuren voordat de-
ze konden worden gepubliceerd 
(een maand later). Met de nieu-
we audioverslagen kunnen inwo-
ners van Heemstede al na circa 

drie dagen de vergaderingen be-
luisteren. 
Dat kan tevens gericht per agen-
dapunt of per spreker. Ook staat 
per agendapunt het besluit ver-
meld. Op deze manier is in één 
blik het verloop van de vergade-
ring te zien. Als extra service is 
behalve de audioverslagen van-
af de website nog een beknopte 
besluitenlijst te downloaden. De-
ze schriftelijke besluitenlijst wordt 
zo snel mogelijk via de website 
en HeemstedeNieuws openbaar 
gemaakt.

De nieuwe manier van verslag-
legging is geen bezuinigings-
maatregel.

U kunt de audioverslagen vinden 
op www.heemstede.raadsinfor-
matie.nl.  

INGEZONDEN
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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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In deze HeemstedeNieuws:

Expositie Trudy Polman 
in raadhuis

Uitkomsten energieonderzoek Heemstede

Trudy Polman (1949) exposeert van 6 juli a.s. 

tot 31 augustus 2009 met haar kunst-

werken in de centrale hal van het raadhuis 

te Heemstede. Trudy is een echt natuurmens. 

Zo heeft zij drie volkstuinen, waarin de natuur 

rijkelijk zijn gang mag gaan. Je vindt er vergeten 

groenten, uiteenlopende kruiden (in bloei!), 

bloemen en fruit. Planten, mensen en dieren 

inspireren haar. 

In haar werk zie je dit terug. Haar werk is 

divers en bestaat onder meer uit collages, 

schilderijen, maskers, wandkleden en beeld-

houwwerk.

Trudy geeft bij verschillende ateliers schilder- 

en boetseerles en zij verzorgt workshops in 

het maken van wandkleden. Werk en vrije tijd 

zijn voor Trudy nauw met elkaar verbonden. 

Inspiratie voor haar werk doet zij op in het 

dagelijks leven.

Verbruik in Heemstede
In 2008 wijkt het landelijke gemiddelde (3400 

kWh) niet noemenswaardig af van het 

Heemsteedse gemiddelde (3505 kWh). 

Opvallend is wel dat 19% van de huishoudens 

fors boven dit gemiddelde ligt met een stroom-

verbruik van meer dan 5000 kWh. 

Het gemiddelde gasverbruik ligt 22% hoger 

dan het landelijk gemiddelde (1650 m3). Ook 

hier is er een uitschieter waarbij 20% van de 

huishoudens een forser gasverbruik heeft 

(3000 m3) . 

Bepalende factoren hierbij zijn de kenmerken 

van de woning: het type (rijtjeshuis, vrijstaand, 

fl at etc.), ouderdom, de omvang en huur- dan 

wel koopwoning en de gezinsgrootte. 

Energiebesparende maatregelen
Een overgroot deel van de respondenten geeft 

aan energiebesparende maatregelen te heb-

ben genomen. Bij (recente) verbouwingen is 

het plaatsen van dubbelglas veruit de meest 

gekozen energiebesparende voorziening 

(98%) gevolgd door het plaatsen van een 

HR ketel (74%). Daarna werd dakisolatie 

genoemd (61%). 

De meest energiebesparende maatregel die 

in het afgelopen jaar in de woning is genomen 

is het  gebruik van spaarlampen (62%). 60% 

geeft aan energiebewust bezig te zijn door 

het uitdoen van verlichting bij het verlaten 

van de kamer, waarna 50% de stand-by 

modus van apparatuur uitzet en 26% korter 

doucht.

Waarom dit onderzoek?
De resultaten van het onderzoek (dat eens in 

Energieverbruik staat in de gemeente Heemstede hoog op de agenda. Het klimaatbeleid van de 

gemeente is erop gericht om samen met burgers en bedrijfsleven te komen tot een forse energie-

besparing. De bewustwording van het energieverbruik is daarbij een belangrijk speerpunt. 

Daarom heeft de gemeente eind vorig jaar TNS-NIPO de opdracht gegeven om het energie-

verbruik bij Heemsteedse huishoudens te meten door middel van een enquête. Hierbij werd 

tevens gevraagd of er al energiebesparende maatregelen zijn genomen. Het rapport is te down-

loaden vanaf de website www.heemstede.nl. Hieronder een korte samenvatting.

de twee jaar wordt gehouden) worden gebruikt 

om de effectiviteit van het milieubeleid 

van de gemeente te kunnen 

meten. Het betreft een nul-

meting, die voorafgaat aan 

een aantal inspanningen 

vanuit de gemeente om 

de bewustwording van 

het energieverbruik te 

bevorderen. Dit rapport 

geeft inzicht in onder 

welke doelgroepen nog 

energiebesparing te be-

halen valt. Oudere woningen 

en grote(re) gezinnen blijken in 

ieder geval tot deze doelgroepen te 

behoren. De gemeente zal deze doelgroe-

pen extra stimuleren tot energiebewust gedrag 

en het nemen van energiebesparende maat-

regelen. Dit kan variëren van voorlichting tot 

het verstrekken van subsidies. 

Informatie over energiebesparende maat-

regelen rondom de woning, is te vinden op de 

website: www.bespaardaar.nl.

Geïnteresseerden in energiezuinige ver-

warming zoals een zonneboiler, warmtepomp 

of een ultramoderne micro WKK (warmte-

krachtkoppeling) kunnen voor 

informatie en subsidies 

terecht op 

www.senternovem.nl/

duurzamewarmte.
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Buurtbemiddeling in 
Heemstede
Buren helpen buren 
Heeft u een confl ict met de buren? 'Buurtbemiddeling' kan een oplossing zijn. De ge-
meente Heemstede maakt in 2009 deze vorm van bemiddeling bij burenruzies moge-
lijk. Politie of bijvoorbeeld Loket Heemstede kunnen buurtbemiddeling inschakelen. 
Maar ook u kunt een beroep op buurtbemiddeling doen. De coördinator buurtbemid-
deling kijkt dan samen met u of uw melding valt onder de uitgangspunten van buurt-
bemiddeling. Uw melding wordt aangenomen of u krijgt een doorverwijsadvies.

Het kan hierbij gaan om confl icten over bij-

voorbeeld geluidsoverlast, overlast door 

spelende kinderen of dieren, over beplan-

ting, rommel in het trappenhuis of het 

plantsoen. Speciaal daarvoor opgeleide 

vrijwilligers helpen u er samen met uw 

buren uit te komen. De bedoeling van 

buurtbemiddeling is: vroegtijdig inspringen 

zodat ruzies niet escaleren. Er zijn voor u 

geen kosten aan verbonden als u gebruik 

maakt van buurtbemiddeling.

Contact
De coördinator buurtbemiddeling, Mary Heinen, 

is bereikbaar via het telefoonnummer (023) 569 

88 83 of via e-mail: 

buurtbemiddeling@meerwaarde.nl. 

Van 27 juli tot en met 16 augustus is het 
coördinatiepunt gesloten. 

Kijk voor meer informatie op de website: 

buurtbemiddeling.meerwaarde.nl

(zonder ‘www’ ervoor).

Aanwezig waren 20 van de 21 raadsleden

Kadernota
GroenLinks dient twee moties in t.w. 

'Onderzoek naar gemeentelijke subsidie 

op energiemaatregelen in het kader 

van Heemstede als klimaatbestendige 

gemeente' en 'Heemstede Klimaat-

bestendige gemeente'.

Kadernota: Conform het voorstel wordt beslo-

ten. De fractie van GroenLinks stemt tegen.

De motie 'Onderzoek naar gemeentelijke sub-

sidie in het kader van Heemstede als klimaat-

bestendige gemeente' wordt door GroenLinks 

ingetrokken. De motie 'Heemstede klimaat-

bestendige gemeente' wordt verworpen. 

Alleen GroenLinks stemt voor.

Wijziging Verordening materiële 
en financiële gelijkstelling 
onderwijs
Conform het voorstel wordt besloten

Kadernota Integraal 
Veiligheidsbeleid 2009-2013
Conform het voorstel wordt besloten

Jaarrekening 2008 en begroting 
2010 Veiligheidsregio 
Kennemerland
Wethouder Kuiper deelt mede dat het 

Dagelijks Bestuur van de VRK aan het 

Algemeen Bestuur heeft voorgesteld de loon-

componet naar 0% te verlagen. Als het 

Algemeen Bestuur dit voorstel overneemt 

dient de begroting dienovereenkomstig te 

worden gewijzigd. Met kennisgeving van deze 

mogelijke wijziging wordt conform het voorstel 

besloten.

Projectbesluit bestemmingsplan 
'Indische wijk' voor bouwplan 
Cloosterweg 5-9
Conform het voorstel wordt besloten

Grenscorrectie Heemstede - 
Bloemendaal
Conform het voorstel wordt besloten

Startnotitie Structuurvisie 
Heemstede
Conform het voorstel wordt besloten

U kunt de raadsvergadering naluisteren op 

de website van de gemeente via 

http://heemstede.raadsinformatie.nl. 

Deze audioverslagen zijn beschikbaar 

vanaf de maandag na de raadsvergade-

ring. Een beknopt verslag en een lijst met 

toezeggingen volgt later die week. 

Via de website zijn overigens ook alle 

raadsvoorstellen, amendementen en 

moties in te zien. 

Winkelgebied Binnenweg
Tot medio oktober 2009: reconstructie fase 1 (Zandvaartkade tot aan de Julianalaan). Over de 

gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen. Tot 10 juli 2009 wordt 

gewerkt in het gebied tussen het parkeerterrein van de Dekamarkt tot en met de kruising met 

de Iepenlaan. Voetgangers (met de fi ets aan de hand) kunnen over loopschotten langs het 

werkgebied. Op de Haemstedelaan is een opslaglocatie ingericht. Verkeer wordt omgeleid via 

de Berkenlaan.

Vanwege beperkte toegankelijkheid van de Binnenweg zijn omleidingsroutes ingesteld. Deze 

routes worden via bebording aangegeven. Uitgebreide informatie over het project ‘Herinrichting 

Binnenweg‘ vindt u via www.heemstede.nl

Ritzema Boskade
Tot en met 5 juli 2009 is de voetgangersbrug naar het wandelbos Groenendaal afgesloten in 

verband met onderhoudswerkzaamheden. 

Roemer Visscherplein
Tot begin juli worden op het Roemer Visscherplein diverse werkzaamheden aan de bestrating 

uitgevoerd. Verkeer kan hinder van deze werkzaamheden ondervinden.

Stormvogelweg (voormalige Havikweg)
Tot en met 17 juli 2009 is de Stormvogelweg (voormalige Havikweg) afgesloten voor alle ver-

keer. In deze periode wordt de riolering vervangen en de bestrating hersteld van de rijbaan en 

trottoirs. Bestemmingsverkeer voor de wijk Vogelpark moet omrijden via de Zandvoortselaan en 

Schollevaarlaan. 

Bernard Zweerslaan
Tot medio juli 2009 wordt de riolering vervangen in de Bernard Zweerslaan. Op dit moment 

wordt het weggedeelte aangepakt tussen de Van Breelaan en Johan Wagenaarlaan. Het werk-

gebied is afgesloten voor alle verkeer. Vanwege de afsluiting van de Bernard Zweerslaan is de 

Componistenwijk-zuid voor autoverkeer alleen bereikbaar via de Von Brucken Focklaan.

Roemer Visscherplein/Camphuysenlaan/Vondelkade
Tot en met juli 2009 wordt in het gebied Roemer Visscherplein/Camphuysenlaan/ 

Vondelkade de bestrating van de wegen en trottoirs hersteld. 

Het herstel gebeurt in drie fasen: tot begin juni: Roemer Visscherplein tussen de 

Camphuysenlaan en Vondelkade; maand juni: Camphuysenlaan; maand juli: Vondelkade. 

Per fase wordt het werkgebied met wegafzettingen en verkeersborden aangegeven. 

Werk aan de weg 

HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

Agenda’s en 
verslagen van de 
gemeenteraad?

www.heemstede.nl



Uittreksel 
bevolkings register (GBA)?

www.heemstede.nl

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 

en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket 

(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mede-

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.

HeemstedeNieuws

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 meld-

formulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt overlast). Wanneer 

u uw e-mailadres (of telefoonnummer) invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

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

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

vindt doorschakeling plaats naar een telefoon-beantwoorder.

Meldpunt overlast
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De gemeenteraad heeft op 25 juni 2009 het herindelingsontwerp tot grenscorrectie met de 

gemeente Heemstede vastgesteld, zoals aangegeven op de gewaarmerkte tekening nr. 9055-5 

en betrekking hebbend op de volgende percelen:

a.   de strook grond langs de Houtvaart, kadastraal bekend gemeente Bloemendaal, 

sectie B, nr. 2431;

b.  de strook grond langs de Houtvaart, kadastraal bekend gemeente Bloemendaal, 

sectie B, nr. 4264;

c.  de strook grond behorend tot het perceel Boekenroodeweg 27 te Aerdenhout, kadastraal 

bekend gemeente Heemstede, sectie B, nr. 9529 gedeeltelijk;

d.  de strook grond behorend tot het perceel Dahlialaan 44 te Aerdenhout, kadastraal 

bekend gemeente Heemstede, sectie B, nr. 6816;

e.  de strook grond behorend tot het perceel Dahlialaan 33 te Aerdenhout, kadastraal 

bekend gemeente Heemstede, sectie B, nr. 6192;

f.  de strook grond behorend bij het perceel Goudsbloemplein 17 te Aerdenhout, kadastraal 

bekend gemeente Heemstede, sectie B, nr. 4653.

Het betreft kleine stukken Bloemendaalse oevergrond aan de Heemsteedse kant van de 

Houtvaart, die Heemsteeds grondgebied worden. Zij gaan deel uitmaken van de groen-

strook van het Heemsteedse plan Vogelpark. Voorts loopt de huidige grens tussen de 

gemeente Heemstede en de gemeente Bloemendaal in het dorp Aerdenhout dwars door 

enkele percelen en zelfs panden heen. Dat wordt nu gecorrigeerd door toevoeging van de 

Heemsteedse delen aan Bloemendaal (Aerdenhout).

Het ontwerp ligt met ingang van 2 juli 2009 gedurende acht weken (dus tot en met 

26 augustus 2009) ter inzage in het raadhuis (Raadhuisplein 1) en de bibliotheek 

(Julianaplein 1). Eenieder kan gedurende die termijn zijn zienswijze over het ontwerp 

kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Heemstede, 

Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

De gemeenteraad neemt vervolgens het defi nitieve besluit tot grenscorrectie, dat ter goed-

keuring naar Gedeputeerde Staten van Noord-Holland wordt gestuurd. Het ziet ernaar uit 

dat de grenscorrectie per 1 januari 2010 van kracht zal zijn.

De gemeente Bloemendaal volgt dezelfde procedure. Wij verwijzen u naar de publicatie van die 

gemeente.

Deze publicatie is aan de betrokken bewoners/eigenaren toegezonden.

Huurquote 1 juli 2008

In artikel 1, lid 2 van bijlage 1 behorende bij 

de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemer-

land 2007 is de huurquote (verhouding tussen 

huur en inkomen) opgenomen. Deze huur-

quote geldt voor eigenaren waarmee het con-

venant woonruimteverdeling niet is afgesloten 

en wordt gehanteerd bij het toetsen van een 

aanvraag om een huisvestingsvergunning.

De huurgrenzen zijn geënt op de Wet op de 

huurtoeslag. Het college van burgemeester 

en wethouders heeft in zijn vergadering van 

30 juni 2009 besloten met ingang van 1 juli 

2009 de huurgrens voor personen tot 23 jaar 

te verhogen van € 348,99 naar maximaal 

€ 357,37 en voor personen vanaf 23 jaar met 

een inkomen onder de € 2526,-- te verhogen 

van € 631,73 naar maximaal € 647,53.

Door bureau Handhaving van de gemeente 

Heemstede is op de E. van Slogterenlaan 

een caravan aangetroffen die langer dan 3 

achtereenvolgende dagen op de openbare 

weg staat.

De caravan is oranje, met wit schilderwerk 

op dak, zijkant (uitlopende verfplekken) en 

rondom deur (stippen), en draagt geen 

kenteken.

Het is op grond van artikel 5.1.5, eerste lid, 

van de Algemene plaatselijke verordening 

niet toegestaan om een caravan langer 

dan 3 achtereenvolgende dagen op de 

openbare weg te laten staan.

De betreffende caravan is, mede in ver-

band met de veiligheid, met toepassing 

van bestuursdwang verwijderd en opge-

slagen. De caravan kan door de eigenaar 

binnen 13 weken na 1 juli 2009 worden 

opgehaald tegen betaling van de verwijde-

rings- en opslagkosten. 

Voor vragen kan contact worden opgeno-

men met bureau Handhaving van de ge-

meente Heemstede op telefoon (023) 54 

85 630. Indien de caravan binnen de ter-

mijn van 13 weken niet wordt opgehaald, 

zullen burgemeester en wethouders over-

wegen de caravan openbaar te verkopen 

dan wel te vernietigen. 

Grenscorrectie Bloemendaal - Heemstede

Oranje caravan E. van Slogterenlaan

Huurquote 1 juli 2009
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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 uw mening/zienswijze 

aan de gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen onder bouwplannen). Richt hiertoe 

binnen de termijn van terinzagelegging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester 

en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden 

betrokken. 

Meer weten? 

Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: 

gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aan-

tekenen 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 beroep-

schrift binnen zes weken na dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector 

bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn 

voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich 

richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit 

waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

 

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. 

De stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Bouwplannen

Aanvragen bouwvergunning
2009.141 het wijzigen van de voor- en zijgevel - Kwartellaan 1

2009.142 het plaatsen van een dakkapel op - E. van Slogterenlaan 23

  het voordakvlak 

2009.144 het plaatsen van een tuinkist - Reigerlaan 19

De bovenstaande aanvragen liggen op maandag tot en met donderdag van  08.30 - 17.00 uur  

en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

(Raadhuisplein 1).

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 23 juni 2009)
2009.136 het aanbrengen van een trapgat tussen - Van der Horstlaan 52

 woonkamer en zolder     

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 26 juni 2009)
2009.138 het vergroten van een raam in de  - Breitnerweg 1

 garage/bijkeuken

 

Verleende sloopvergunning (verzonden 26 juni 2009)
2009.923 het verwijderen van asbest - Eikenlaan 30-32

De bovenstaande vergunningen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 -17.00 

uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 26 juni 2009) 
en ontheffing bestemmingsplan
2008.295 het uitbreiden van een woonhuis, wijzigen zijgevel  - Binnenweg 158

 en vergroten dakkapel zijgeveldakvlak 

  

De bovenstaande vergunning ligt op maandag tot en met donderdag op  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 bezwaar. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en onthef-
fing bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2008.065 uitbreiden van een woonhuis - Sportparklaan 57

Het verzoek ligt vanaf  2 juli 2009 gedurende 6 weken op maandag tot en met donderdag 

van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. 

Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. Diegenen 

die 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 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. 
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Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 

van 08.30 tot 13.00 uur.

Loket Heemstede


