
Heemstede - Je ziet en hoort ze 
genieten, de starters in de mu-
ziek die woensdagavond hun 
eerste buitenconcert gaven op 
het binnenplein bij de Franz Le-
harlaan. Franz vond het jammer 
dat hij niet op het muzieklijstje 
stond, maar er modernere stuk-
ken als Those boots are made 
for walking en de Pirates of the 
Caribbean gespeeld werden. 
Voor het enthousiasme van het 

Instaporkest van Harmonie St. 
Michael zou  Lehar geapplaudis-
seerd hebben. Het Instaporkest 
bestaat pas enkele jaren en de 
meeste spelen nog niet zo lang 
op een instrument. In een or-
kest leer je al flink meedoen en 
dat lieten ze dan ook flink horen. 
Tot het ‘echte’ harmonieorkest 
de plaatsen innam en de Yellow 
Mountains klonken. 
Vroege herfstklanken geïnspi-

reerd door de mooie gele kleu-
ren van de natuur in St. Mo-
ritz, geschreven door Jacob de 
Haan toen hij daar een master-
class gaf aan jonge dirigenten en 
componisten. De Haan schreef 
veel stukken voor harmonie, 
fanfareorkesten en brassbands. 
Mooi gedragen werk. Heel an-
ders klonk de mars Punchinel-
lo, geschreven door de Engelse 
marsenkoning William Rimmer. 
Marsmuziek werd oorspronkelijk 
geschreven om de militaire pe-
lotons op een snelle manier van  
A naar B te krijgen. Elke divisie 
had zijn eigen mars. Punchinel-
lo is een zogenaamde concert-

Gemeente-
nieuws 

zie 
acHterpaGina

tel. 023-8200170     www.HeemsteDer.nL6 juli 2011 5

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 5.** **

www.HeemsteDer.nLHavenstraat 51
Tel. 023-5285950

&

BIJ KUNST

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Pirates of the Carribean 
in Franz Leharl aan

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

 

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

5.50
r

4 STUKS

 Kalfsgehakt-
burgers

Heemstede – Ook dit jaar or-
ganiseert De Heemsteder in sa-
menwerking met tuincentrum 
De Oosteinde uit Bennebroek 
een tuinenwedstrijd. Op het op-
roepje vorige week zijn al diver-
se foto’s binnengekomen, waar-
onder deze. Het is de tuin van 
Fred Rosenhart en Zwier Me-
dendorp aan de Koediefslaan 
43 te Heemstede. Over hun tuin: 
“Het is een op het zuiden gele-
gen tuin, waarin het voorin op 
het terras heerlijk toeven is in 
de zon en achterin altijd scha-
duwrijk en koel is. De borders 
zijn beplant met vaste planten en 
struiken in het kleurschema wit/
rood-roze/blauw (o.a. horten-
sia’s, ridderspoor, rozen en an-
nabelles) aangevuld met vrou-

wenmantel. Een speciaal accent 
geven de door ons geïmporteer-
de stenen ‘wachters’ uit Bali (ter 
ere van Ramanan) bij de treden 
vanaf het terras naar de tuin.
Wilt u ook kans maken op een 
van de drie prijzen die De Oos-
teinde beschikbaar stelt? Stuur 
dan uw tuinfoto (maximaal 4) 
naar: redactie@heemsteder.nl
Elke week wordt de meest in het 
oog springende tuin geplaatst en 
maakt kans op een van de drie 
waardebonnen van De Oostein-
de. Uw tuin klein of groot, veel 
bloeiers of juist rustig groen? 
Laat heel Heemstede en Benne-
broek deelgenoot maken van uw 
‘trots’. Vergeet niet naam, adres 
en een paar regels over uw tuin 
in de mail te vermelden.

mars, iets statiger en langzamer 
dan de marsen waarop gemar-
cheerd wordt. Als je dat hoort, 
zit je al rechtop. Muziek van de 
musical Mary Poppins is heel 
herkenbaar, dan spits je de oren. 
Vooral bij het Supercalifradge-
listicexpidaliousius. Driemaal 
daags gebruiken en je voelt je 
echt fantastisch, zoiets! Moeilijk 
uit te spreken, nog moeilijker om 
te spelen, wel leuk om te horen 

door een Harmonieorkest. De 
ontroerende schoorsteen scène 
Chim Chim Cheree, om vanaf de 
schoorsteen iedere koperblazer 
een handkus te geven. Muziek 
voor een heerlijke zomeravond 
dat Harmonie St. Michael zo-
maar viert in de wijk. Woensdag 
6 juli in de Provinciënbuurt, te-
genover kinderdagverblijf Geel-
gors. 
ton van den Brink

De Oosteinde Tuinenwedstrijd

Gratis en ruim parkeren
7 dagen per week geopend
www.waasdorp.nl • www.de-vissershaven.nl

Visspeciaalzaak & Restaurant
Halkade 27-31 • IJmuiden-Haven
Tel. 0255-512796 • info@waasdorp.nl

mosselpan
met frites en saus

E 9,95

Nieuwe oogst 2011 promotie

Zeeuwse mosselen
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Geert Stroop 40 jaar frisse onderwijzer
Heemstede – Op 20 juli neemt 
Geert Stroop afscheid van de 
Nicolaas Beetsschool, tevens 
van een veertig jaren onderwijs. 
Hij studeerde in de roerige ja-
ren zestig, vervulde zijn dienst-
plicht en vertrok uit Friesland 
naar het “westen”, waar hij met 
een vriend les ging geven op 
de Abraham Kuyperschool, nu 
de Willem van Oranjeschool, 
waar ze terecht kwamen tus-
sen oude collega`s van zestig 
en ouder. Beiden verwachtten 
vernieuwingswonderen. Van in-
werken was geen sprake, laat 
maar zien wat je kan. Beiden ver-
lieten na zes mooie en leerzame 
jaren de school.
Een nieuw avontuur begon voor 
Geert in de Bosboom Toussaint-
laan in de Nicolaas Beets. Het 
team bestond uit acht leerkrach-
ten, de directeur van der Beek 

werkte samen met zijn vrouw. 
Deeltijdwerken was taboe, niet 
goed voor de ontwikkeling van 
de ruim tweehonderd kinde-
ren, zo was de filosofie. In 1983 
werd er een nieuwe school ge-
bouwd aan de Sportparklaan 
met gemeenschappelijke ruim-
tes en schuifwanden. De school 
groeide, het team groeide, deel-
tijd mocht en vrouwen “verover-
den” de traditioneel mannelijke 
bovenbouwgroepen. Het team 
telt nu 26 leerkrachten, deels in 
deeltijd werkend  en 310 kinde-
ren uit alle lagen van de bevol-
king al zijn allochtonen een uit-
zondering. 

Fris beroep
Elke dag is anders voor een on-
derwijzer. Elke dag weer verras-
singen. De respons van de kin-
deren, de onverwachte momen-

ten maakt het een “fris beroep”. 
Kinderen vinden hem soms wat 
streng, maar streng en recht-
vaardig zijn, dat is een oude wijs-
heid. Vroeger was strengheid: 
mond dicht en luisteren!  Nu le-
ren kinderen samenwerken. Kin-
deren van nu halen gelukkig ook 
kattenkwaad uit, maar wel ope-
ner en spontaner. Ze vallen je nu 
ook sneller in de rede. Veel kin-
deren herinneren Geert Stroop 
nog met zijn gitaar. Oud-leerlin-
gen kunnen aangeleerde liedjes 
uit vervlogen jaren nog steeds 
opnieuw zingen.

Op 20 juli heeft hij zijn afscheid 
van de Nicolaas Beetsschool en 
van het onderwijs. Meer tijd voor 
de volkstuin en racefiets. Hij gaat 
het tennis weer oppakken en wil 
leren schilderen en tekenen. Hij 
is heel benieuwd naar de tech-

Pas op vossen
Ik ben een inwoonster van de 
Kastanjelaan in Heemstede. 
Maandagmorgen om 05.00 uur 
werd ik gewekt door een getik 
en een gil. Toen ik uit mijn raam 
keek zag ik 1 van onze 4 ko-
nijnen aan de verkeerde kant 
van het hek zitten en er zat een 
kat te kijken. Ik zag daarna een 
vos op het konijnenhok sprin-
gen en schrok hevig. Hij schrok 
ook van mij en sprong over de 
schutting de tuin uit.
Ik ging met mijn ouders kijken 
en trof 3 zielige bange konijnen 
aan en 1 levenloos konijn. Wij 
hebben de konijnen meteen 
opgesloten in hun nachthok en 
zijn erg ontdaan. Wie verwacht 
er nu een vos in zo’n bebouw-
de omgeving? Ik wil iedereen in 
de buurt waarschuwen dat ze 
hun beesten ‘s nachts binnen-
houden. Wij hebben zelf ook 2 
bejaarde poezen die we binnen 
houden.
Iris Aardewijn, Kastanjelaan 
Heemstede.

INGEZONDEN

niek van het oude olieverf schil-
deren. Tjalken en oude schuiten 
schilderen. Hij heeft in Friesland 
veel gezeild, maar zijn vrouw 
vindt de caravan toch stabieler. 
Het skûtsje zeilen is nog ieder 
jaar een heerlijk terugzien van 
zijn Friesland. Veertig jaar gele-
den was hij al eens in Amerika 
met een internationale groeps-
reis, nu heeft hij een Amerikareis  
gepland met zijn vrouw. Van oost 
naar west. Voorlopig blijven de 
geraniums in de volkstuin.
Ton van den Brink

Vandalisme bij 
basisschool

In de Geleerdenwijk, ten west 
van basisschool De Evenaar trof 
ik een paar kleine kinderen aan, 
spelend met de restanten van 
de kop van een laag muurtje. 
Een muurtje dat al lang bescha-
digd was, maar waar tot op he-
den niets aan was gebeurd. Het 
beschadigde muurtje was zater-
dag 2 juli helemaal aan gruze-
lementen geslagen en een hol-
le ruimte onder het muurtje werd 
zichtbaar. De spelende kinderen 
wisten wie het gedaan had, ie-
mand had dit gedaan met een 
soort bijl. Losse stenen dagen 
uit om mee te gooien, het gat 
lonkt, straks zit er een kind be-
klemd onder een muurtje… Het 
leek mij verstandig om aangif-
te te doen bij de politie. Er werd 
op een klein papiertje een no-
titie van gemaakt en dat was 
het. Vandaag, dinsdag 5 juli trof 
ik een nog verder afgebroken 
muurtje aan, stenen overal ver-
spreid en een leerkracht die de 
buiten spelende kinderen bege-

leidde. Die wist te vertellen dat 
de gemeente er reeds van wist 
maar het idee had dat de school 
hiervoor verantwoordelijk was. 
Nu staan er op het erf van de 
school ook, iets hogere, stenen 
muurtjes maar deze betrof de 
begrenzing van het speelterrein, 
oorspronkelijk een gravelveld. 
Wat volgt is discussie tussen 
school en gemeente over wie er 
actie onderneemt. En nog steeds 
gebeurt er niets, een weekend 

lang, een schooldag lang, een 
tweede schooldag...
Het adres van het jeugdige van-
dalistje en de naam is bekend-
gemaakt bij de politie en deze 
jongen weet vast nog wel wie 
hem hierbij geholpen heeft. Ter 
verduidelijking enige foto’s ge-
voegd, dan weten we in ieder 
geval waar we het over hebben. 

Fred Belt
Huizingalaan 26, Heemstede

INGEZONDEN
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Excursie senioren: 
Stadswandeling Woerden 

Woerden is een stad waar het 
Groene Hart klopt en dat een 
Romeins verleden heeft. U 
vindt er prachtige monumen-
ten, zoals Het Kasteel, de Pe-
truskerk, het Oude Stadhuis, 
de Bonaventurakerk, het Arse-
naal en korenmolen de Wind-
hond. Erfgoed uit het verleden 
van Woerden zijn de singels, 
omzoomd met oude kastanje-
bomen en kunstwerken. 
Ook is Woerden nog altijd met 
kaas verbonden, grote pakhui-
zen en kleinschalige wekelijkse 
kaashandel getuigen hiervan. 
Verder heeft Woerden een mid-
deleeuws stratenplan, museum 
en theater. Tijdens de stads-
wandeling van vandaag komen we dit allemaal tegen. We worden 
rondgeleid door een gids van het Gilde Woerden.
Verzamelen om 9.15 uur in de hal van station Heemstede, u reist 
met openbaar vervoer. Kosten: 6,00 euro (incl. rondwandeling en 
Cascakosten, excl. reiskosten en consumpties) 
Geef u snel op! Opgeven en betalen kan tot uiterlijk donderdag 14 
juli bij de receptie van Casca de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.

Woerden.

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen ge-
dicht in de Heemsteder 
publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstor-
ten@yahoo.com. Per post 
kan ook: de Heemsteder, 
Camplaan 35, 2103 GV, 
Heemstede.
Inzendingen van foto´s kun-
nen niet worden geplaatst.

Vogelpaar

Een vogelpaar van
lichte zeden

Heeft steeds het
huwelijk vermeden

Zij voelden zich
volledig vrij

Met af en toe wat
‘vreemds’ erbij

Dit hoort nu tot ‘t verleden

Want gister’n kwam
het eerste ei.

Jack Voermans, uit de 
bundel ‘Rijmsels IX’

DichtstortenPvdA Heemstede trekt de wijk in
Bewoners Provinciënwijk 
overwegend positief
Heemstede - De oorspronkelij-
ke plannen om de laagbouw te 
slopen en nieuwbouw te realise-
ren in de Provinciënwijk is me-
de door de actieve inzet van de 
PvdA en de VVD niet doorge-
gaan. In plaats van nieuwbouw is 
de laagbouw gerenoveerd. Oor-
spronkelijk zouden alle duplex-
woningen samengevoegd wor-
den. Door de inzet van de PvdA 
is ongeveer de helft van de du-
plexwoningen in stand geble-
ven, waardoor starters en alleen-
staande de kans hebben op een 
betaalbare huurwoning.
De renovatie is inmiddels ruim 
een jaar achter de rug. De PvdA 
was benieuwd of de bewoners 
van de laagbouw tevreden zijn 
met de resultaten. Reden voor 
de raadsfractie en (bestuurs) le-
den van de PvdA om  op 29 juni 
te ‘canvassen’ in de Provinciën-
buurt. Canvassen is huis-aan-
huis aanbellen en in gesprek 
gaan met de bewoners om te ho-
ren wat zij vinden van hun woon-
omgeving in zowel positieve als 
negatieve zin. De PvdA heeft bij 
ongeveer 60 woningen aange-
beld en ongeveer 40 gesprekken 
gevoerd.

De meeste bewoners namen 
ruim de tijd om de PvdA  te 
woord te staan. Men was over-
wegend positief over de reno-
vatie en de verbetering van de 
woonomgeving. Het is een pret-
tige buurt, met sociale, vriende-
lijke mensen. Na de renovatie is 
de mix in leeftijdsgroepen ver-
beterd. Er wonen nu meer jonge 
gezinnen met kinderen dan voor-
heen. De buurtbewoners zijn be-
trokken met en behulpzaam voor 
elkaar. Een oudere bewoner aan 
de Brabantlaan verwoordt het als 
volgt: “Het is een verademing, nu 
de woonomgeving zo mooi op-
geknapt is.”

Uiteraard waren er ook kritische 
kanttekeningen. Deze hadden te 
maken met verkeersoverlast in 
de wijk. Met name de  Limbur-
glaan werd verschillende keren 
genoemd. Ook het  voetgangers-
pad van de Provinciënlaan dwars 
door de wijk naar de Binnenweg 
levert, zoals de PvdA zelf ook 
heeft geconstateerd, gevaar op. 
Kinderen hollen al spelend over 
het pad, passeren de Utrecht- 
en Gelderlandlaan al fietsend of 
spelend.  Voor de automobilist is 
die doorgang niet goed aange-
geven. Ook was er een verzoek 
om verbreding van het wandel-
pad langs de Brabantlaan. De-
ze is nu te smal voor mensen 
die zijn aangewezen op een rol-
lator of scootmobiel. Het gemis 
van speelvoorzieningen voor ou-
dere jeugd (bijv.een trapveldje) 
werd meerdere keren genoemd. 
En natuurlijk was er ook overlast 
van honden en katten.  
Men was niet altijd even tevre-
den over de oplevering aan de 
binnenkant van de woningen. 
Ook werden er opmerkingen ge-
maakt over de hoogte van de 
huur voor met namen de nieu-
we gezinnen, die in de vrije sec-
tor en behoorlijk meer huur be-
talen dan hun buren. Doordat 
woningen die vrij komen nu ter 
beschikking komen voor de vrije 
sector neemt het aantal wonin-
gen in de sociale sector af. 
Concluderend stelt de PvdA vast 
dat de renovatie goed is ge-
slaagd. Wel zijn er verbeteringen 
aan te brengen in de verkeersi-
tuatie en de speelvoorzieningen. 
Dit behoeft nader onderzoek en 
zal door de PvdA aan de orde 
worden gesteld bij het college. 
Ook de verschuiving van socia-
le woningbouw naar de vrije sec-
tor verdient aandacht. Er moeten 
immers wel betaalbare wonin-
gen blijven in Heemstede.

Bestaand huis kopen wordt goedkoper

ERA-makelaar Van den Putten is 
blij met de maatregel. “Het kabi-
net helpt de burger om de koop-
beslissing te nemen. De over-
drachtsbelasting is ons al jaren 
een doorn in het oog. In deze on-
zekere tijden zoekt iedereen toch 
zekerheid. Die is er gekomen met 
een aantal maatregelen. Zo werd 
de Nationale Hypotheek Garan-
tie al eerder opgetrokken naar 
350.000 euro. Bovendien werd 

de BTW op manuren bij een ver-
bouwing verlaagd.

Nu gaat de overdrachtsbelasting 
omlaag. Met de dalende prijzen 
erbij is het nu wel heel aantrek-
kelijk om in te stappen in de wo-
ningmarkt of om net even dat 
stapje naar een wat grotere wo-
ning te maken. Zeker omdat al 
deze maatregelen een tijdelijk 
karakter hebben.

Ons vermoeden is dat het wel de 
intentie is om deze maatrege-
len structureel te laten zijn, maar 
dat het kabinet de mogelijkheid 
wil houden om bij financi-
ele tegenvallers de maatre-
gel weer (deels) in te trek-
ken. Het enige wat het 
kabinet nog extra zou moe-
ten doen is het laten vervallen 
van de BTW op de aankoop van 
nieuwbouw. Het zou de markt 
enorm stimuleren als de bur-
ger geen 19% BTW over de aan-
koop van zijn nieuwbouwwoning 
hoefde te betalen. Wij vinden dit 
al jaren een grote ongelijkheid, 
dat een bestaande woning 6% 
overdrachtsbelasting kostte en 
een nieuwbouwhuis 19% BTW. 
En het zou de burger zekerheid 
geven als de regelingen een per-
manent karakter kregen. Maar 

als eerste stap zijn we hier zeker 
enthousiast over.
Heeft u plannen om een huis te 
kopen? Laat u voorrekenen wat 
u kunt besteden. Dat kan ook 
bij onze erkende financieel hy-
potheekadviseur Hans Nelissen 
die u kunt bereiken via telefoon-
nummer 023- 528.87.00 of via 
ons kantoor op 023- 528.54.12 
Door de verlaagde overdrachts-
belasting is uw koopkracht toe-
genomen.

U vindt het huizenaanbod van al-
le ERA-makelaars op www.van-
denputten.com of www.era.nl. 
ERA-makelaars zijn actief op 235 
plaatsen in Nederland en België. 
ERA-makelaars zijn aangesloten 
bij de Nederlandse Vereniging 
van Makelaars (NVM). Uiteraard 
kunt u ons kantoor ook inscha-
kelen als aankoopmakelaar. Wij 
staan u graag met raad en daad 
te woord.”

Heemstede - “Dit is het duwtje in de rug dat we nodig had-
den”, roept een huizenkoper. “We kregen de financiering van 
ons huis net niet rond, maar nu gaat het lu kken.” De overheid 
verlaagt de overdrachtsbela sting van 6% naar 2%. Deze maat-
regel gaat in met terugwerkende kracht vanaf 15 juni 2011 en 
duurt tot 1 Juli 2012. De huizenprijzen zijn sinds de crisis aan-
vankelijk  gestabilise erd, maar inmiddels aan het dale n. Nu de 
overdrachtsbelast ing bij de aankoop van een huis met terug-
werkende kracht wordt verla agd van 6% naar 2% wordt het 
aantrekkel ijker om een huis te kopen.

Getuigen gevraagd

Politie onderzoekt geweldssituatie
Heemstede – Vroeg in de avond 
van woensdag 29 juni maak-
te een man amok bij een zor-
ginstelling aan de Herenweg. 
Een van de medewerkers open-
de de deur nadat er was aange-
beld. Een onbekende man be-
gon direct te schreeuwen en er 
ontstond duw- en trekwerk. De 
medewerker werd door de man 
naar buiten getrokken en de on-
bekende man had ineens een 
mes in zijn handen. De mede-

werker liep een schram in de 
nek op toen hij probeerde het 
mes af te pakken van de onbe-
kende man. Een vechtpartij ont-
stond waarbij over en weer flink 
klappen vielen. De zorginstel-
lingmedewerker heeft op een 
gegeven moment kans gezien op 
te staan en de man van zich af 
te slaan. Deze ging er van door. 
Politieagenten hebben in de om-
geving van de zorginstelling ge-
zocht naar de verdachte, deze 

is echter niet meer aangetrof-
fen. Er is een summier signale-
ment bekend van de verdachte: 
het gaat om een man met kort 
geschoren haar, ten tijde van het 
incident was hij gekleed in een 
korte broek en een hemd. Men-
sen die de man hebben zien ren-
nen of mogelijk getuige zijn ge-
weest van het incident worden 
verzocht contact op te nemen 
met de politie in Heemstede, via 
0900-8844.

Muziek en 
bewegen met 

dreumes en peuter
Heemstede - Vanaf vrijdag 23 
september kun je samen met 
je kindje zingen en muziek ma-
ken in de cursus Muziek en be-
wegen met dreumes en peu-
ter (1-4 jaar)! Er worden liedjes 
gezongen en spelletjes gedaan 
die passen in de belevingswe-
reld van jonge kinderen. Docen-
te Ingeborg Boll maakt samen 
met ouders en kinderen gebruik 
van muziekinstrumentjes, hand-
poppen en seizoenmateriaal. Per 
ouder kunnen 2 kinderen mee-
doen. Er zijn 2 groepen: van 9.00 
tot 9.45 uur en van 9.45 tot 10.30 
uur bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Aanmelden 
kan van maandag t/m vrijdag, 
van 9.00 tot 12.00 uur: tel. 023 – 
548 38 28-1 of via www.casca.nl.



pagina 6 6 juli 2011

VVD, CDA en HBB kiezen voor 
grootwinkelbedrijf in voormalig postkantoor
Heemstede - Nadat het colle-
ge aanvankelijk het voormalige 
postkantoor niet op de monu-
mentenlijst wilde plaatsen, ver-
anderden de inzichten nadat de 
Historische Vereniging Heemste-
de Bennebroek een rapport had 
laten opstellen. In het rapport 
van de architectuurhistoricus 
Wim de Wagt werden argumen-
ten aangedragen het gebouw, 
uit eind jaren vijftig, toch de sta-
tus van monument te geven. Vol-
gens De Wagt is het gebouw een 
voorbeeld van wederopbouwar-
chitectuur en moet daarom be-
schermd blijven.

Postkantoor als monument
Wethouder Jur Botter (D66) 
haalde zijn collega’s in het colle-
ge over om het gebouw de mo-
numentenstatus te geven. Tij-
dens de commissievergadering 
samenleving van 21 juni lag het 
voorstel op tafel. De heer Jaap 
Verschoor sprak in namens de 
HVHB en stelde vast, dat zijn 
rondgang langs de verschillende 
fracties aangaf, dat een meer-
derheid van de partijen in wa-
ren voor het voorstel van de wet-
houder. Hij benadrukte dat de 
eigenaar met het gebouw, al is 
het een monument, nog steeds 
veel ruimte heeft er een passen-
de invulling aan te geven. Er kan 
een winkel in blijven of horeca 
in combinatie met appartemen-
ten. Het is de vereniging vooral 
te doen om de hal en de voorge-
vel die behouden moeten blijven 
voor het nageslacht.
De winkeliers hadden zich eer-
der al uitgesproken er een hore-
cabestemming aan te geven met 
een leuk terras aan de voorzijde.

Ontwikkelaar wil de handen
vrij hebben
De heer Van der Eng, namens 
de eigenaar van het postkantoor, 
Hoorne BV, die Heemstede al 
kent van de Vomar en de nieuw 
te ontwikkelen Vomar, wierp zich 
op als behartiger van de belan-

Kinderboerderij in 
Bennebroek

Tienerkamp
Bennebroek - Het laatste 
weekend van juni organiseer-
de Jongerenwerk Bloemen-
daal voor het eerst een tiener-
kamp voor jongeren van 11 
tot en met 15 jaar. Zowel jon-
geren uit Bloemendaal als uit 
Bennebroek hadden zich in-
geschreven. Er werd geslapen 
in tenten op een camping in 
de regio. 
Het motto: meegaan is mee-
doen!

Met wat aanpassingen van-
wege het regenachtige weer 
werden er van vrijdag- t/m 
zondagmiddag leuke sport- 
en spelactiviteiten georgani-
seerd zoals kanoën, zwem-
men en een dropping. Tussen-
door hadden de jongeren ook 
tijd voor zichzelf welke o.a. 
werd ingevuld met een potje 
kaarten. De spooktocht werd 
georganiseerd door voormali-
ge busbezoekers. 

gen van de inwoners. “Door sa-
men met de winkeliers garant te 
staan voor winkelen in de buurt 
zullen wij dit ook in de toekomst 
mogelijk blijven maken.” Hoor-
ne wil de handen vrij hebben om 
invulling te geven aan de locatie 
en wil niet belemmerd worden 
door een monumentenstatus. 
Hij dreigt met een schadeclaim 
richting gemeente, want als hij 
had geweten dat het alsnog een 
monument zou worden had hij 
het pand voor die prijs niet ge-
kocht.

Nog een reden
Tijdens de discussie bleek dat 
wethouder Botter naast de cul-
tuurhistorische overwegingen, 
ook voorzag dat er door het pas 
aangenomen bestemmingsplan 
ongewenste bouwmogelijkhe-

den ontstaan. Ondanks dat de 
VVD en het CDA deel uit maken 
van het college, vinden zij het 
toch zaak te kiezen voor de ont-
wikkelaar en daarmee lichtten zij 
de D66 wethouder een beentje. 
HBB en het CDA zijn in de ver-
onderstelling dat het zo´n vaart 
niet zal lopen als er (bouw)plan-
nen komen, maar onderschatten 
volgens de wethouder de onom-
keerbaarheid van de mogelijk-
heden binnen het bestemmings-
plan.
De wethouder zag zich genood-
zaakt het voorstel terug te ne-
men en in september met aan-
vullende argumenten te komen. 
Dat geeft het CDA en HBB de 
tijd hun standpunt te heroverwe-
gen. De VVD zal vasthouden aan 
het ingenomen standpunt.
Eric van Westerlo o

Bennebroek - Terwijl op zondag jl. de feestweek in Benne-
broek in volle gang was, werd er op het terrein een kinderboer-
derij geopend. Een kinderboerderij? Jazeker! Theater Zwuf uit 
Hoofddorp had de ‘Kinderboerderij de 3 Biggetjes’ meegeno-
men. Voorafgaand aan de voorstelling konden alle kinderen zich 
laten schminken als piraat, prinses, leeuw of vlinder. Toen alle 
kinderen in sneltreinvaart geschminkt waren kon de voorstel-
ling echt beginnen.
De kinderen werden verwelkomd door Basje, het varken dat 
geen varken wil zijn. De kinderen konden kijken, meezingen 
en spelen met Basje. Een aantal mocht zelfs even meespelen; 
bij de demonstratie scha-
pen scheren en het melken. 
Groot was de verbazing toen 
er echte melk uit de uier van 
het koetje Thijmen kwam… 
Mede dankzij de geweldig 
enthousiaste groep kinde-
ren en hun ouders, kon uit-
eindelijk de boerderij écht 
open! 
Wilt u meer weten over de 
voorstelling ‘Biggetje Bas-
je’ of over Theater Zwuf? De 
voorstelling wordt de ko-
mende maanden nog op 
verschillende plaatsen in 
de Haarlemmermeer ge-
speeld. Kijk voor exacte da-
ta op de website: www.the-
aterzwuf.nl



Teken en schilder uw eigen (bedacht) verhaal
Heemstede - Hoe maak je een 
storyboard? En hoe krijgt dit sto-
ryboard voor jou vorm in een 
strip of boek? In de cursus Te-
ken en schilder uw eigen (be-
dacht) verhaal leer je met te-
ken- en schildertechnieken hoe 
je een kort stripverhaal kunt ma-
ken op afficheformaat, maar bij-
voorbeeld ook een boek(je). 

Door het gebruik van de gevari-
eerde technieken is er heel veel 
moois te maken.Geef je talent de 
ruimte!
Deze nieuwe teken- en schilder-
cursus van docente Gemma van 
Schendelen start op dinsdag 13 
september bij Casca in acticitei-
tencentrum de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. Er 

zijn 12 lessen op dinsdag van 
9.30 tot 11.30 uur. 
Je kunt je nu al opgeven. Al-
le informatie vind je in de jaar-
brochure of op de website www.
casca.nl. Informatie aanvragen 
of opgeven kan telefonisch, op 
werkdagen tussen 
9 en 12 uur, tel.: 023-548 38 28-1 
of via de website. 
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Crayenesterschool, er zit 
muziek in de techniek
Heemstede – Kinderen wil-
len loodgieter worden. Als ze 
dat werkelijk worden, dan is er 
een groot probleem opgelost, al-
dus Roel Martens. Er dreigt een 
groot tekort aan installatiemede-
werkers en daarom moet je de 
jeugd nu al interesseren voor de 
techniek.  Hij had zelf een instal-
latiebedrijf in Friesland, nu helpt 
hij de Crayenesterschool bij 
hun Week van de Techniek. Zijn 
dochter, Marijke Martens geeft 
muzieklessen op de Crayen- 
esterschool en haalde pa naar 

school om de kinderen te bege-
leiden bij hun eerst kennisma-
king met de techniek. Martens 
heeft zijn installatiebedrijf over-
gedaan aan zijn zoon. Dat was 
al een vervulling van een stille 
wens. Zijn dochter geeft nu mu-
zieklessen, dat heeft misschien 
te maken met zijn hobby, zijn 
passie voor klassieke muziek. Hij 
vindt het prachtig om voor het 
OTIB, het Opleidings- en ontwik-
kelingsfonds voor het Technisch 
Installatiebedrijf, in scholen de 
kinderen wegwijs te maken met 

techniek. Ze echt te laten pijp 
snijden, solderen, een kraanleer-
tje vervangen, iets van elektro te 
snappen en er mee te werken 
onder toezicht van leerlingen van  
het  Nova College in Beverwijk, 
die weer begeleid worden door 
hun mentor. Kinderen ontdekken 
dat ze vaardigheden hebben in 
een heel onbekend vak , of he-
lemaal niet!  Die het wel hebben 
willen loodgieter worden of elek-
tromonteur. Ze dromen al van 
een baan om de bedrading van 
een vliegtuigcockpit te maken. 
Lieke Brecht, adjunct directeur 
van de Crayenesterschool, ver-
telt dat de school al meer projec-
ten heeft op technisch gebied. 
De kinderen kunnen ontdekken 
of ze handig zijn met het werken 
met hun handen.

De meeste kinderen van de 
groepen 5 tot 8 weten nu waar 
ze goed in zijn. Ze weten zelfs al 
hoe een carrière van een lood-
gieter kan lopen, van assistent 
dakmonteur tot projectmanager. 
Ton van den Brink

Heemstede - Komt er dit jaar nu 
wel of geen wespenplaag? Deze 
vraag wordt de laatste dagen re-
gelmatig gesteld aan de Heem-
steedse imker en plaagdierbe-
strijder Pim Lemmers. “Biolo-
gen hebben  overlast van wes-
pen voorspeld. Echter, er ko-
men tot nu toe nog maar mond-
jesmaat meldingen van wespen-
nesten binnen. Van overlast is 
dan ook zeker nog geen sprake. 
Maar de zomer duurt nog lang”, 
aldus Lemmers. 
Twee maanden geleden ver-
schenen in de pers al de eer-
ste berichten van een komen-
de w1espenplaag deze zomer. 
Volgens Lemmers wordt dat elk 
jaar geroepen en valt het steeds 
weer mee. Toch komen er van-
uit Heemstede en omgeving al 
diverse meldingen van wespen-

nesten binnen. Een aantal dat 
de komende tijd zeker zal toe-
nemen. 
De imker van de Kinderboerde-
rij ‘t Molentje verwacht na het 
weekeinde ook zeker meldin-
gen van bijenzwermen. Van de 
week ‘schepte’ de imker al vier 
zwermen in Kennemerland. Een 
bijenzwerm nestelt zich bijvoor-
beeld aan een tak en heeft de 
vorm van een tros druiven. Zo-
wel voor het verwijderen van een 
zwerm bijen als voor het bestrij-
den van een wespennest is voor-
zichtheid geboden! 
Bij aantreffen van een zwerm bij-
en of wespen kunt u dan ook het 
beste bellen met de imker, die 
belast is met de coördinatie van 
het weghalen van deze gevleu-
gelde insecten. Pim Lemmers is 
te bereiken via 06-51493310.

ROVER: “Bussen snelheid van 
boemeltje in Bollenstreek”

In de brief vraag ROVER Haar-
lem aan de gedeputeerde voor 
verkeer en vervoer om verder te 
kijken dan de verbindingsweg 
N205-206 van 135 miljoen euro. 
Het advies is om een integraal 
vervoerskundig plan te maken, 
waar openbaar vervoer een be-
langrijk onderdeel van is.

ROVER wil dat er bijvoorbeeld 
geïnvesteerd wordt in het ope-
nen van extra stations, zoals Vo-
gelenzang, het ontsluiten van 

het buiten het dorp gelegen sta-
tion Hillegom met een buslijn, 
grondig versnellen van bestaan-
de buslijnen door busstroken en 
voorrang bij verkeerslichten en 
het doortrekken van de Zuidtan-
gent vanuit Nieuw-Vennep naar 
de Bollenstreek.
Deze maatregelen kunnen zor-
gen voor openbaar vervoer met 
kwaliteit en snelheid in de Bol-
lenstreek, zodat de bereikbaar-
heid en leefbaarheid van de Bol-
lenstreek verbetert.

Bennebroek - ROVER Haarlem heeft een brief aan VVD ge-
deputeerde Post en de statenleden gestuurd om in de Bollen-
streek niet alleen aan nieuw asfalt te denken, maar te inves-
teren in openbaar vervoer. “Het OV in de Bollenstreek is na-
melijk ondermaats: Bussen hebben de snelheid van een boe-
meltje, waardoor je al gauw een uur onderweg bent. Logisch 
dat men dan de auto pakt om bijvoorbeeld naar het werk rond-
om Schiphol en Amsterdam te gaan”, aldus de reizigersver-
eniging.

Politie druk met drankrijders
Drankrijders afgelopen 
weekend: 41 aanhoudingen
Heemstede e.o – De politie 
heeft afgelopen weekend weer 
vele drankrijders uit het ver-
keer gehaald. In totaal werden 
41 drankrijders aangehouden 
in Haarlem, Heemstede, Hoofd-
dorp, Beverwijk,Bennebroek, 
IJmuiden, Uitgeest en IJmuiden. 
Een groot aantal drankrijders 
bleek zo ernstig onder invloed 
te verkeren, dat de politie direct 
hun rijbewijs invorderde. 

In Heemstede werd door de ver-
keerspolitie tussen 18.00 en 

20.00 uur gecontroleerd en wer-
den 203 blaastesten afgenomen. 
Tijdens de controle in Heemste-
de bleek dat een 17-jarige brom-
fietser niet in bezit was van een 
rijbewijs: hij kreeg een boete 
mee en kon te voet verder. Ook 
werden twee openstaande boe-
tes betaald en een persoon die 
voor de tweede maal was aan-
gehouden omdat hij zonder rij-
bewijs had gereden, kon zijn au-
to inleveren. Zijn auto is tijdelijk 
in beslag genomen door de ver-
keerspolitie.College Hageveld, geslaagd in 

het tweede tijdvak (VWO)
Lynn de Heij, Vijfhuizen NH
Kevin van Huët, Nieuw Vennep
Richard Prins, Haarlem

Juliëtte Prosée, Heemstede
Matthijs de Rooij, Hoofddorp

Wel of geen wespenplaag?

Bennebroek - (PKN), Binnenweg 67, Bennebroek houdt de volgen-
de dienst op zondag 10 juli 10 uur met ds. G. Th. Vollebregt uit Sas-
senheim.

Hervormde Gemeente Bennebroek
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Welzijn Bloemendaal activiteiten
Bennebroek - Dinsdag 12 juli, Korte fietstocht langs de Waterlei-
ding duinen. Start om 10.00 uur vanaf voormalig gemeentehuis te 
Bennebroek. Informatie 023 -5845300.

Dinsdag 19 juli, Jaarlijks zomerbuffet, deze keer in de mooie zaal 
van Bosbeek te Heemstede, met bezoek aan de trimtuin. Vanaf 
14.00 uur. Opgeven tot 12 juli. Kosten 22,50 euro p.p. Tel 023 584 
5300/ 525 0366.

Woensdag 27 juli, Een bustocht (max 6 personen) door de polder 
naar Amstelveen met een bezoekje aan een biologische geiten-
boerderij. Vertrek rond 12.00 uur. U wordt thuis opgehaald. Kos-
ten inclusief met wat lekkers 7,50 euro p.p. Opgave 023 5845300 
/ 023 525 0366.

Bibliofiele Bleeker Editie ‘Het Hoofdkussenboek’ verschenen
Heemstede – Willem Snitker 
heeft  zijn vijfde van bibliofie-
le editie zaterdag onthuld in een 
bijeenkomst in zijn galerie aan 
de Bleekersvaartweg. Een uitga-
ve waarin beeldende kunst,  li-
teratuur en architectuur samen-
komt. Hij wordt verleid door din-
gen die  passie bij hem opwek-
ken en zo las hij “Het Hoofdkus-
senboek” van Sei Shonagon . Tij-
dens de laatste acht levensjaren 
van keizerin Sadako (976-1000) 
was Sei Shonagon bij deze kei-
zerin in dienst als hofdame. Voor 
zover we weten heeft ze haar 
Hoofdkussenboek in het daarop 
volgende decennium geschre-
ven. Het boek bestaat uit onge-
veer 320 secties. Vijfentachtig 
daarvan beschrijven persoon-
lijke herinneringen, zestig ge-
ven opvattingen weer of bevat-
ten essayistische schetsen, de 
overige secties bestaan uit Sho-
nagon vermaarde opsommin-
gen en lijsten.  Snitker kent de 
Japanse cultuur, het boek ver-
leidde hem. Jos Vos, docent Ja-
panse taal in Oxford vertaalde 

dit voor hem, de uitgever AP gaf 
toestemming en hij maakte vier 
litho`s van Sei Shonagon. Hij las 
een artikel over de uit Heemste-
de afkomstige architect Flori-
an Idenburg die net de Charlot-
te Keulen prijs had ontvangen. 
Hij  werkte zeven jaar als uitvoe-
rend architect bij Sana Tokio, is 
een veelbelovend architect met 
een eigen bureau in New York. 
Snitker vroeg hem een paviljoen 
te ontwerpen voor het Hoofd-
kussenboek . Florian reageer-
de heel enthousiast, temeer om-
dat zijn vrouw, Jing Liu, zeer be-
trokken is bij de sociale positie 
van de vrouw in Azië. Hij maak-
te de omslag van de Bleeker edi-
tie 5 met een architectonisch rij-
ke beeldtaal en ornamenten van 
Japanse bouwkunst en schrift-
kunst als een klein paviljoen voor 
“Het Hoofdkussenboek” van Sei 
Shonagon. In een beperkte op-
lage verkrijgbaar bij Bleeker Ga-
lerie op de Bleekersvaartweg en 
bij Boekhandel Blokker op de 
Binnenweg.  
Ton van den Brink

Wereld Wijn Tour: 
Kangaragout en Australische chardonnay…
Heemstede - Op zondag 17 ju-
li organiseren 8 regionale ca-
fés, waaronder de 1ste Aanleg 
in Heemstede, in samenwerking 
met Wijnhuis ten Bilt / Zwagers 
Wijnimport uit Santpoort de jaar-
lijks terugkerende Wereld Wijn 
Tour. Deze fietstocht voert langs 
8 karakteristieke horecagelegen-
heden in de regio Haarlem. Ie-
dere deelnemend café heeft een 
wijnland uitgekozen, waarvan 
men in dat café een rosé of een 
witte wijn kan drinken, uiteraard 
behoort een frisdrank ook tot de 
mogelijkheden. Zo kan men op 
een originele en sportieve manier 
kennis maken met de diversiteit 
van de wijnwereld.
Café ’t Hemeltje in Bloemendaal, 
Proeflokaal de Blauwe Druif, Ca-

fé ’t Kantoor, Tapas Bar El Pincho, 
Café ‘t Wapen van Kennemer-
land in Haarlem, Café De 1e Aan-
leg in Heemstede en Café Bart-
je in Santpoort-Noord hebben ie-
der in het thema van het gekozen 
wijnland hun zaak aangekleed. 
Deelname kost bij voorinschrij-
ving 22,50 euro en bij inschrij-
ving op zondag 17 juli 25,00 euro. 
Hiervoor krijgen de deelnemers 
in ieder café een glas wijn(óf fris-
drank), een routebeschrijving, 
een stempelkaart en een aanden-
ken aan de Wereld Wijn Tour. Bo-
vendien worden de “Wijnfietsers” 
in iedere gelegenheid onthaald 
met een heerlijk hapje, passend 
in het themaland van het lokaal. 
De 1ste Aanleg vertegenwoor-
digd Australië en serveert een 

pasteitje met kangaroe ragout of-
wel de kangaragout. De Australi-
sche chardonnay maakt vast deel 
uit van de 10 wijnen die de 1ste 
Aanleg altijd per glas aanbied. 
Daarbij zal de dag extra feeste-
lijk worden met live muziek van 
Henk Louwe in een ontspannen 
jazzy sfeer. Ook als u niet mee-
fietst langs de 8 locaties bent u 
van harte welkom de sfeer en de 
wijn te komen proeven.
Opgeven voor de Wereld Wijn 
Tour kan, bij voorkeur bij voorin-
schrijving ivm een maximum aan-
tal deelnemers van 600, bij Café 
de 1ste Aanleg, Raadhuisstraat 
103. De start van de WWT 2011 is 
op zondag 17 juli tussen 11.00 en 
12.30uur en de WWT 2011 eindigt 
uiterlijk om 17.00 uur. 

Protestantse gemeente Heemstede
Heemstede – Kerkdienst op zondag 10 juli: Pinksterkerk: 10.00 u. 
ds. P.I.C. Terpstra, mmv Koor Plus Minus; Kennemerduin: 10.30 u. 
mevr. H. Kooistra. In de Oude kerk: geen dienst

Bennebroeks danstalent in 
Stadsschouwburg

Bennebroek - Op zondag 10 
juli vindt van 14.00 tot 16.00 
uur in de Stadsschouwburg 
te Haarlem de jaarlijkse sei-
zoenafsluiting plaats van 
dansstudio Work it Out uit 
Bennebroek. Te zien is een 
gevarieerd dans-zang- en ac-
teerprogramma uitgevoerd 
door kinderen uit Bennebroek 
en omgeving  en professione-
le dansdocenten.  De afgelo-
pen vijf jaar heeft de groep 
met veel plezier de uitvoe-
ring in de feesttent tijdens 
de feestweek van Benne-
broek opgevoerd, maar klas-
siek ballet en musicaloptre-
dens komen toch beter tot 
hun recht in een theater, van-
daar dat dit keer gekozen is 
voor de Stadsschouwburg in 
Haarlem. Toegang: 7,50 euro 
(incl. drankje en garderobe).

Das pas lef!
Heemstede - Spetteren-
de dansnummers als Disco 
Inferno en Footloose, maar 
ook prachtige meerstemmi-
ge zangnummers. Theater-
groep Lef! staat als tien be-
kend om de opzwepende op-
tredens. Om het tienjarige ju-
bileum te vieren speelt Lef! op 
9 en 10 juli de jubileumvoor-
stelling ‘Das pas lef!’ in thea-
ter de Luifel in Heemstede. In 
deze wervelende show viert 
Lef! tien jaar lief en leed. De 
ups en downs van het leven 
passeren de revue, afgewis-
seld met spectaculaire zang 
en dans. Kijk voor kaartjes, 
informatie én de audities voor 
volgend jaar op:
www.leftroep.nl.
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Wesley Bos (HPC): missie volbracht!
Heemstede - Afgelopen zon-
dag vond in het prachtige nieu-
we zwemstadion van Dordrecht 
het Nederlands Kampioenschap 
wedstrijdzwemmen voor minio-
ren plaats. Namens HPC Heem-
stede mocht Wesley Bos op vier 
afstanden aan de start verschij-
nen. Eigenlijk had hij nog meer 
limieten behaald, maar een 
zwemmer mag maar voor maxi-
maal vier afstanden ingeschre-
ven worden. Wesley had de he-
le week pasta te eten gekregen 
van zijn moeder en kon dan ook 
geen pasta meer zien tegen de 
tijd dat het zondag was. Maar 
het heeft absoluut geholpen. In 
de ochtendsessie zwom hij twee 
persoonlijke records en werd hij 
knap vijfde op de 200 meter wis-
selslag en achtste op de 100 me-
ter rugslag. In de middagsessie 
kon hij zijn goede vorm vasthou-
den en stond hij gespannen aan 
de start van de 100 meter vlin-
derslag. Hij had gezegd dat hij 
alles uit de kast zou halen voor 

een podiumplaats en dat zou op 
deze afstand moeten gaan ge-
beuren. Na een goede start lag 
hij halverwege op de vijfde plek, 
maar in het tweede deel van de 
race vocht hij zich geweldig te-
rug en eindigde op een fantasti-
sche derde plaats! Ondanks dat 
hij helemaal uitgeput uit het wa-
ter kwam, moest hij een uur later 

alweer klaar staan voor de 100 
meter vrije slag. Ook op die af-
stand zwom hij zichzelf in de top 
10 van het klassement, een fan-
tastische prestatie! HPC Heem-
stede heeft zich in haar beleids-
plan 2010-2015 als doel gesteld 
om weer de topclub van weleer 
te worden, met meerdere zwem-
mers op de Nationale Kampioen-
schappen. Die missie is dit sei-
zoen volbracht met drie zwem-
mers op het Nederlands Juni-
oren Kampioenschap van een 
paar weken geleden, en nu We-
sley met een podiumplaats op 
het Nederlands Kampioenschap 
bij de minioren. 
Coaches Niels Derksen en Deni-
se van der Linden waren uiter-
aard supertrots op hun pupil en 
Welsley was zelf ook heel tevre-
den. “Ik vond het een hele leuke 
en gezellige dag en ben onwijs 
blij met mijn 3e plaats. Volgend 
jaar wordt ik junior en dan hoop 
ik op het NJK te mogen starten. 
Op naar het grotere werk!”

Wesley Bos.

Honkbal
Terechte puntendeling tussen 
RCH-Pinguins en DSS 
Heemstede - De streekder-
by’s  tussen RCH en DSS leveren 
meestal spannende wedstrijden 
op en de dubbel van het afgelo-
pen weekend was daar geen uit-
zondering op. Met Brent Nichols 
aan het roer won DSS vrijdag-
avond nipt met 4-3 en zondag 
was het Chris Mowday die zijn 
team naar de 4-0 overwinning 
leidde. Omdat Euro Stars 2 x ver-
loor van TTT liep RCH 2 punten in 
op de Rijnmonders, maar is PSV 
na de dubbele overwinning op de 
Hawks nu de nieuwe koploper. 
Om serieus mee te blijven doen 
in de strijd om het kampioen-
schap moest RCH eigenlijk 2 x 
winnen van DSS en aanvankelijk 
leek het ook die kant op te gaan. 
In de 2e inning van het eerste du-
el werd het 0-2 na een double 
van Ferd van Stekelenburg, 4 wijd 
voor Giovanni Valmont en opoffe-
ringsacties van Mick van Vliet en 
Kevin Gerard. Het antwoord van 
DSS, op het werpen van Marcel 
Timmer, leek te komen in de 3e 
inning, maar met volle honken bij 
1 uit lukte het de thuisploeg niet 
te scoren. In de 4e inning kreeg 
RCH na honkslagen van Giovan-
ni, Mick en Kevin bij 0 nullen de 
“bases loaded”, maar meer dan 
de 3e run na een opofferings-
klap van Victor Draijer leverde dat 
niet op. Vervolgens bleek de Ra-
cing, na 6 honkslagen in de 1e 4 
innings, zijn kruit volledig te heb-
ben verschoten, want behou-
dens enkele malen 4 wijd luk-
te het geen enkele Heemstede-
naar meer in het verdere verloop 
op eigen kracht de kussens te be-
reiken. Omgekeerd kwam Mar-
cel Timmer steeds meer onder 
druk te staan, wat in de 4e inning 
leidde tot een run van Wouter 

Heemskerk en een slagbeurt la-
ter tot de 2-3 van Tim Halderman. 
De 4-3 eindstand werd bereikt 
in de 6e inning. Marcel Timmer 
zag opnieuw Wouter Heemskerk 
thuiskomen en reliever Robin van 
Eis moest Mitchell Dautzenberg 
de eer van de winnende run toe-
staan. Closer Bayron Cornelis-
se hield de RCH- defensie verder 
op slot, maar de moegestreden 
Brent Nichols (138 pitches!) deed 
hetzelfde aan de andere kant.
De return in Heemstede was een 
stuk minder spannend. Chris 
Mowday liet niemand verder dan 
het 2e honk komen en zag zijn 
ploeg in de openingsslagbeurt op 
1-0 komen na doubles van Mark 
Smit en Ferd van Stekelenburg. 
Toch duurde het tot de 5e inning 
dat DSS-starter Ruud Naaktge-
boren opnieuw moest capituleren 
op een triple van Lex Leijenaar en 
een opofferingsklap van Zamir 
Lijde. De 3-0 kwam in de 6e slag-
beurt op naam van Mick van Vliet 
na een honkslag, een veldfout en 
een OSv9 van Jim Leijenaar. Za-
mir Lijde, met 2 doubles uit 3, te-
kende in de 7e omloop voor de 
4-0 eindstand.
De stand met nog 11 wedstrijden 
te gaan :
1. PSV  14-20 92-67
2. Euro Stars 14-18 67-58
3. RCH 14-14 72-67
4. TTT 14-14 64-78
5. DSS 14-11 56-66
6. Hawks 14- 78 0-95

Donderdagavond 7 juli (om 19.45 
u.) speelt RCH thuis de eerste 
wedstrijd van het drieluik tegen 
koploper PSV. Zaterdag volgt de 
uitwedstrijd in Eindhoven, zondag 
om 14.00 uur het sluitstuk op het 
Heemsteedse Sportpark.

Softbal
DSS-2 veel te sterk 
voor RCH-Pinguins 

Heemstede - Na 4 zeges op rij 
leek RCH-Pinguïns zich te kun-
nen mengen in de strijd om het 
kampioenschap van de 3e klasse 
B, maar een blessuregolf maak-
te een einde aan de ambities van 
de toch al smalle selectie. Na ne-
derlagen tegen Kinheim en Dou-
ble Stars was het ditmaal DSS-
2 dat aan het langste einde trok 
en de eerlijkheid gebiedt te zeg-
gen dat ook een volledige Heem-
steedse selectie het waarschijn-
lijk niet gered had.
Al meteen in de 1e inning ging 
de sterke slagploeg van DSS fu-
rieus van start. Clarissa Vlaming 
opende direct met een home-
run en 6 honkslagen verder 
stond het al 8-0, waarbij opge-
merkt moet worden dat startend 
werpster Sandra Assendelft wei-
nig steun van haar veld kreeg. In 

de 2e inning krabbelde RCH wat 
terug met 2 runs op honkslagen 
van Nina Dijkstra, Noëlle Rohan 
en Jorien Duivenvoorden. Maar 
ook DSS scoorde die inning nog 
2 x, waardoor de marge onover-
brugbaar op 8 runs bleef. Ook re-
liever Daniëlle Kuipers bleek niet 
in staat het Haarlemse geweld in 
te dammen. 3 Honkslagen, waar-
onder een homerun van Nicole 
van Galen, en een veldfout ble-
ken goed voor 4 punten en de 
14-2 stand, die in de 4e inning 
werd uitgebouwd naar 15-2.
Maar het laatste woord was zo-
waar aan RCH, dat in de persoon 
van Jorien Duivenvoorden, die 
een uitstekende wedstrijd op het 
3e honk speelde, kon scoren na 
haar 2e honkslag (uit 2 beurten), 
een gestolen honk en een base-
hit van Daniëlle Kuipers.  

Wedstrijdverslagen RCH-Pinguins
Door omstandigheden konden vorige week de honk- en softbalverslagen van RCH-Pinguïns niet 
geplaatst worden. U kunt deze alsnog terugvinden op de website www.rch-pinguins.nl

LifeStyle opent eerste 
franchisevestiging in Heemstede
Heemstede - Op vrijdag 8 juli 
zal de bestaande LifeStyle win-
kel in Heemstede verder gaan 
als franchisevestiging. De ver-
wachting is dat er nog een aan-
tal vestigingen zullen volgen en 
daarnaast ook een aantal nieu-
we vestigingen zullen worden 
toegevoegd die door middel 
van franchise zullen worden ge-
opend. Het doel is dat LifeStyle 
binnen enkele jaren zal door-
groeien naar ruim 40 winkels, 
waarvan minimaal de helft door 
franchising zal worden geëxploi-
teerd. 

Marco Vink, algemeen directeur 
van LifeStyle: “We hebben een 
sterk concept met een duide-

lijk onderscheidend vermogen. 
We expanderen nu snel door on-
ze groothandelsactiviteiten en 
shop-in-shops in Nederland en 
daarbuiten. Wij zien in franchi-
se een goede mogelijkheid om 
het aantal winkels in Nederland 
verder uit te bouwen. Bij consu-
menten groeit de behoefte aan 
inspiratie, advies, service en be-
leving, wij denken dat een be-
trokken lokale ondernemer de-
ze kenmerken versterkt en hier-
mee een toegevoegde waarde 
kan bieden.” 

Saskia van der Linden (franchi-
seneemster LifeStyle Heemste-
de): “Ik vind LifeStyle een fan-
tastisch concept en zet de-

ze stap vol overtuiging en ver-
trouwen. LifeStyle biedt mij veel 
ondersteuning op verschillen-
de terreinen, daardoor kan ik 
mij als ondernemer vooral rich-
ten op de exploitatie, de presen-
tatie van de collectie en op het 
belangrijkste:mijn klanten.”  
 
Over LifeStyle
LifeStyle is een toonaangevend 
en trendy Concept op het gebied 
van home decoration, furniture, 
personal care & fashion. Vanuit 
haar visie en missie wil LifeStyle 
mensen thuis laten genieten van 
de alledaagse dingen van het le-
ven. LifeStyle biedt de juiste ar-
tikelen om de persoonlijke sfeer 
in huis te benadrukken. De Life-
Style artikelen geven je een fijn 
en vertrouwd gevoel en laten je 
meer genieten van het moment.
LifeStyle heeft 19 winkels, tien-
tallen shop-in-shop formules in 
Nederland, een flagship-store in 
Antwerpen en een groothandel 
met meer dan 300 verkooppun-
ten verspreid over Europa.
De opening van de 1e Franchise 
winkel in Heemstede past is de 
visie om de komende jaren uit te 
groeien tot dè home-living aan-
bieder. LifeStyle hanteert het full 
service franchisemodel. De fran-
chisenemers maken gebruik van 
een breed dienstenpakket waar-
onder inkoop, samenstellen col-
lectie, visual merchandising, trai-
ning & opleiding, coaching en 
logistiek.
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Bennebroek – Stichting Feestweek Benne-
broek organiseerde het afgelopen weekend en 
de vrijdag daarvoor drie dagen vol feest! Waar 
een klein dorp groot in kan zijn… Muzikale op-
tredens, heel veel activiteiten voor jong en oud, 
een leuke braderie en nog veel meer gezellige 
onderdelen vormden de ingrediënten. De bui-
tenattracties konden rekenen op enthousiaste 
deelname en een lach en applaus van publiek. 
Nog even wat foto’s als terugblik.

Plonzen tijdens Feestweek
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huis te Haarlem.
Titel ‘Werk In Uitvoering’. 
Schetsen, ontwerpen en tus-
senfases van Nieuwe Gracht 
Producten. Een uniek kijkje 
achter de schermen. Tijdens 
kantooruren (gratis) te bezoe-
ken. www.nieuwegrachtpro-
ducties.nl

Zondag 17 juli t/m
zondag 28 augustus
• Briesie op die solder / 
Watter geheue praa, ten-
toonstelling bij Galerie 37, 
Groot Heiligland 37 Haar-
lem.
Grenslijn tussen styling, de-
sign en beeldende kunst. Het 
werk van Visser is kleurrijk, 
divers en laat zich het bes-
te vergelijken met theater-
decors waar echt en onecht 
zich met elkaar vermengen. 
Hij ontwerpt en bouwt sets 
voor mode en lifestyle foto-
grafie voor nationale en inter-
nationale tijdschriften. Daar-
naast ontwerpt IJM winkelin- 
terieurs en etalages. De schil-
derijen van Corinne Bonsma 
gaan over herinnering. Net als 
Visser werkt ze vanuit een de-
corachtige situatie. Ze bouwt 
in haar atelier stillevens met 
dierbare voorwerpen uit haar 
verleden.
Info: www.galerie37.nl

T/m zondag 31 juli
• Inge Dobbe-Berken ex-
poseert baby- en kinderfo-
to’s In het Kennemer Gast-
huis locatie zuid. De exposi-
tie is een doorsnee van haar 
werk sinds 2006, met ver-
schillende thema’s en zowel in 
kleur als zwart-wit. Inge foto-
grafeert de kinderen op unie-
ke wijze, met alleen natuurlijk 
licht, zowel binnen als buiten. 
Dagelijks te bezichtigen op de 
vide boven de centrale hal. In-
ge zelf is werkzaam op de af-
deling verloskunde van het 
Kennemer Gasthuis.

T/m zondag 7 augustus 
• Expositie in De Vishal te 
Haarlem Crtl-Z. Ctrl-Z is op 
de PC de sneltoets voor ‘un-
do’ en is de titel van de expo-
sitie met beelden vervaardigd 
door een 3D-printer. Met vijf-
tien exposanten is dit de eer-

Heemstede/
Bennebroek

Exposities

Donderdag 7 juli t/m
dinsdag 30 augustus
• Expositie van Annema-
rie Sybrandy en Rens-
ke Hoekstra in het voorma-
lig gemeentehuis van Ben-
nebroek aan de Bennebroe-
kerlaan 5. De tentoonstelling 
wordt geopend op donder-
dag 7 juli om 20.00 uur. De 
openingstijden zijn: maandag 
tot en met vrijdag van 8.30 – 
12.30 uur en woensdagmid-
dag van 13.30 – 16.30 uur.

T/m zaterdag 18 juli
• Verlenging expositie Henk 
Claire Loeffen. Op dit mo-
ment ligt het accent op schil-
deren en het maken van col-
lages. Zijn schilderijen tonen 
vaak geabstraheerde land-
schappen, nu veelal geïnspi-
reerd door Toscane; bij de col-
lages vormen vaak bergdorp-
jes het motief met ook ab-
stracte composities in kleur of 
zwart/wit. Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Te 
bezichtigen tijdens openings-
uren. 

Tot vrijdag 29 juli
• Expositie Wim Altena 
in Raadhuis Heemstede: 
Landschappen, bloemen en 
dieren. Info: Tel. 023-5294239.

T/m eind juli
• Agnes van Pietersom-
Manché exposeert in het 
gezellige Theehuis De 
Cruquius aan de Ringvaart 
nabij Heemstede.
De collectie bestaat uit schil-
derijen in verschillende tech-
nieken, o.a. olieverf, acrylverf, 
aquarel en pentekeningen.
Openingstijden zijn van 10.00 
uur tot 17.30 uur.

Muziek
Donderdag 7 en
vrijdag 8 juli
• Spectaculaire slotvoor-
stelling van het Groot Ei-
gengemaakt Schoolorkest 
op de Bosch en Hovenschool, 
Adriaan Pauwlaan Heemste-
de. Uitvoering: 17.00-18.00 uur.

Agenda
Cultuur

Regio
Exposities

Donderdag 7 juli t/m
zondag 24 juli 
• De tentoonstelling ‘Ver-
gezichten’ met aquarel-
len van Franklin Meijer en 
beelden van Gonny Nier-
man. Beide kunstenaars ken-
nen elkaar van de KZOD, de 
Haarlemse kunstenaarsver-
eniging. Te zien van donder-
dag tot en met zondag van 
13.00 uur tot 17.00 uur.

T/m zondag 10 juli
• Een Macaber Dans-
je - Stefan Kasper. Nieuwe 
werken op papier. Galerie 37, 
Groot Heiligland 37, Haarlem
www.galerie37.nl Open: don-
derdag t/m zondag 12-17 uur

Zaterdag 16 juli t/m 
woensdag 30 november
• Haarlemse nachten in Ho-
tel Lion d’Or, verkoopten-
toonstelling van textielkun-
stenares Michaëla J. Bijls-
ma en illustrator en Eric 
J. Coolen. Kruisweg 34 in 
Haarlem. www.nieuwegracht-
producties.nl

T/m zaterdag 30 juli
• Expositie Nieuwe Gracht 
Producties (Michaëla J. 
Bijlsma en Eric J. Coolen) 
in de Refter van het stad-

ste grote tentoonstelling in 
Nederland met werk van beel-
dend kunstenaars die ge-
bruik maken van deze tech-
niek. Opening: zondag 3 ju-
li om 16.00 uur – 17.00 uur. 
Grote Markt 20 - Haarlem.

T/m eind augustus
• Expositie ‘(op)getekend, 
en meer’. De tentoonstel-
ling biedt een overzicht van 
ca. 60 coproducties van bio-
loog en columnist René Mar-
celis (Castricum) en beel-
dend kunstenaar Kees Ver-
beek (Eindhoven). René Mar-
celis en Kees Verbeek deelden 
al lang een fascinatie voor in-
secten, voordat het toeval hen 
bijeen bracht. Hun samenwer-
king leidde onder meer tot een 
serie columns met aquarellen 
voor het kwartaalblad Vlinders 
van de Vlinderstichting, onder 
de titel ‘(op)getekend’. Eerder 
maakten zij voor het Noord-
hollands Dagblad enkele ja-
ren lang de serie ‘De aard van 
het beestje’, resulterend in een 
gelijknamig boekje.
Info De Zandwaaier Overveen, 
023-5411123 (di. t/m zon) en 
www.np-zuidkennemerland.nl.

T/m zondag 11 september
• Tentoonstelling ‘Ovar-
taci – Oppergek’ in Mu-
seum Het Dolhuys. De be-
kendste outsiderkunstenaar 
van Denemarken werd gebo-
ren als Louis Marcussen, maar 
noemde zich later ‘Ovarta-
ci’, wat ‘Oppergek’ betekent. 
Hij verbleef maar liefst 56 jaar 
in de psychiatrische inrich-
ting van Aarhus in Denemar-
ken waar hij uitgroeide tot het 
‘hoofd der dwazen’. Ovarta-
ci (1894 – 1985) was gefas-
cineerd door het vrouwe-
lijk schoon en wilde zelf ook 
graag vrouw zijn. Op 22 ju-
li 1951 heeft hij zichzelf met 
een beitel ontmand en maakte 
een schilderij met als titel ‘De 
dag van mijn bevrijding’. Loca-
tie: Schotersingen 2, Haarlem. 
Tel. 023-5410688.

T/m zondag 6 november 
• In het Historisch Muse-
um Haarlem de tentoon-

stelling ‘Een eeuw persfo-
tografie in beeld’ over het 
ontstaan van het unieke fo-
toarchief van Spaarnestad 
Photo Haarlem.
Naast beelden van Sophia Lo-
ren, Miles Davis en Ernest 
Hemmingway  zijn er ook fo-
to’s te zien zijn met een soci-
aal-politieke lading zoals bij-
voorbeeld de laatste foto van 
president Allende vlak voor 
zijn executie. Historisch Muse-
um Haarlem, Groot Heiligland 
47. Tel. 023 542 24 27 www.his-
torischmuseumhaarlem.nl 

Muziek

Zondag 10 juli
• Vocaal ensemble Quar-
tetto Vocal Gaudium Vocis 
uit Portugal geeft concert 
in St Josephkerk Haarlem. 
M.m.v. Gemma Coebergh en 
counter-tenor Bas Halsema 
(Schagen).
Aanvang: 15.00 uur. Toegang: 
gratis, deurcollecte na afloop.

Divers

Zaterdag 9 juli
• Op de Haarlemse Dreef 
maandelijkse boekenmarkt 
van 9.00-16.30 uur, met dit-
maal extra aandacht voor 
Plaatjesalbums van Verka-
de.
Info: Tel. 023-5614727, e-mail: 
verkade@quicknet.nl
Toegang gratis. Loctie: voor de 
Haarlemmer Hout en het Pro-
veniershuis. 

Zondag 17 juli  
• Fiets mee met Toerclub 
Vogelenzang. Inschrijven 
vanaf 10.00 uur. Start 10.30 
uur. Tocht is ca 50 km. Start-
locatie: Café-Restaurant De 
Ruigenhoek, Herenweg 444 
tussen Noordwijkerhout en 
de Zilk. Kosten 1,50 euro, Info 
www.fietsenindebollenstreek.
nl, e-mail: jokevanbeek@
snelnet.net of 0252 5211.

Foto: José van Tubergen.

Kinderfoto door Inge Dobbe-
Berken.

Persfotografen aangevallen.

Franklin Meijer.

Gonny Nierman.
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Volg ons op:

www.youtube.com/gemeenteheemstede heemstedetweet HeemstedeConnect (group)

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/Burgerlijke 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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•  Bestrijding brand in Heemstede

• BespaarDaar waar het telt!

•  Werkzaamheden kruispunt 
Cruquiusweg/Javalaan

In deze HeemstedeNieuws:
vervolg op pag. 2

“Samenwerken aan Duurzaamheid” is de 

titel van het nieuwe beleidsplan voor de 

periode 2012-1016. Én de slogan voor de 

duurzaamheidskrant die deze week 

huis-aan-huis bij inwoners en bedrijven 

in Heemstede wordt bezorgd.

In gezamenlijkheid werken aan een duur-

zame gemeente. Graag willen wij aan 

u laten zien wat er al gebeurt en wat daar-

bij komt kijken. Wellicht dat het ook voor u 

een inspiratiebron is en dat u ook ons wilt 

laten weten wat u zelf al doet op dit terrein. 

Meer hierover leest u in de eerste 

Heemsteedse Duurzaamheidskrant. 

Op zondag 10 juli 2011 van 13.00 tot 16.00 uur houdt imker Pim Lemmers open huis in 

de bijenstal van Kinderboerderij ’t Molentje in Heemstede. Hij is één van de deel-

nemers aan de Landelijke Open Imkerijdag.

De aanvraag

U vraagt een lintje aan door een brief te 

schrijven aan de burgemeester. In de brief 

zet u uiteen waarom de kandidaat volgens 

u een lintje verdient. Bij de brief stuurt u 

een curriculum vitae mee. Deze levensloop 

De enthousiaste imker legt uit hoe belang-

rijk bijen zijn voor het in stand houden van 

de natuur. In de bijenstal kunt u een bijen-

volk achter glas bewonderen en zien hoe 

een honingraat wordt opgebouwd. De 

imker demonstreert hoe honing wordt 

geslingerd. Daarnaast kunt u zelf aan de 

slag met het kaarsen maken van bijenwas. 

Ook wordt deze dag de honing van ‘eigen 

huis’ verkocht. Deze tweede Landelijke 

Open Imkerijdag wordt georganiseerd door 

de Nederlandse Bijenhoudersvereniging  

www.bijenhouders.nl.

Duurzaam-
heidskrant

Imker Pim Lemmers houdt 
open huis op Landelijke 
Open Imkerijdag

Iemand voordragen voor lintje?
Doe het voor 1 september!

Het is elk jaar weer een belevenis: de lintjesregen op de dag vóór Koninginnedag. 

Zo’n Koninklijke onderscheiding is een unieke blijk van waardering voor mensen die 

zich al lang inzetten voor de samenleving. Kent u iemand die volgens u in aan-

merking komt voor een lintje? De gemeente Heemstede nodigt u van harte uit deze 

kandidaat voor te dragen. Maar doe het op tijd. Om de hele aanvraag goed te kunnen 

afhandelen, moet uw voordracht vóór 1 september binnen zijn.

bevat de persoonlijke gegevens van de 

kandidaat (zoals naam, adres, woonplaats, 

geboortejaar, geboorteplaats) en geeft een 

overzicht van de opleidingen, betaalde en 

onbetaalde functies (inclusief data). 

Hiervoor kunt u gebruikmaken van het 

handige ‘voorstelformulier’ (zie onder ‘Meer 

informatie’). Voor de aanvraag is verder 

Wmo klanttevredenheidsonderzoek 
Klanten die een Wmo-voorziening bij de gemeente hebben of hebben aangevraagd, zijn 

tevreden over de uitvoering door de gemeente Heemstede. Dat blijkt uit het jaarlijkse 

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek, dat in het voorjaar is uitgevoerd. Meer hierover kunt 

u lezen in deze HeemstedeNieuws.
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een werkgeversverklaring en minstens één ondersteunende brief van een derde instantie 

nodig, liefst twee. 

U kunt de aanvraag vóór 1 september sturen naar de burgemeester van de gemeente 

Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Als de aanvraag binnen is, neemt de 

gemeente altijd telefonisch contact met u op. Dan krijgt u ook informatie over de verdere 

procedure. 

Meer informatie

Op onze website vindt u meer informatie over het aanvragen van een lintje, over de proce-

dure en over de criteria die hiervoor gelden. Zie hiervoor www.heemstede.nl > Gemeente 

Heemstede > Onderscheiding aanvragen > Koninklijke onderscheidingen. Kijk ook eens op 

www.lintjes.nl. Daar vindt u onder het kopje ‘Downloads’ een voorstelformulier in Word, 

waarmee u de aanvraag nóg makkelijker indient.

Vorige week schreven verschillende kranten over de brand op de Zandvoortselaan, 

waarbij twee  auto's zijn uitgebrand en een politieauto is beschadigd. In diezelfde 

berichten stond ook vermeld dat de Heemsteedse brandweer niet is uitgerukt in ver-

band met een te geringe bezetting. De post Haarlem West heeft de brand geblust. Dit 

is conform de werkwijze van de regionale brandweer. Een brand hoeft niet perse 

geblust te worden door mensen van de brandweerpost uit de eigen gemeente. Soms 

kan de brandweer uit een naburige gemeente sneller ter plaatse zijn.  

Energiekosten vormen in de meeste huis-

houdens een groot deel van de woonlasten. 

Energie, en dus geld besparen in uw eigen 

woning, is makkelijker dan u denkt. De 

website BespaarDaar.nl geeft een overzicht 

van maatregelen die u aan uw woning kunt 

treffen om energie te besparen en om zelf 

duurzame energie op te wekken. 

De verkeersinstallatie op het kruispunt Cruquiusweg/Javalaan is nodig aan vervanging toe. 

In dit werk worden meteen maatregelen genomen om de wachttijden te verkorten en het 

kruispunt overzichtelijker te maken door:

het aanleggen voetgangersoversteek aan de zuidzijde van het kruispunt (Javalaan);

een nieuwe fi ets/voetgangersoversteek aan de oostzijde van het kruispunt zodat fi etsers 

niet meer diagonaal over hoeven te steken; 

het verwijderen van de Opgeblazen Fiets OpstelStrook (OFOS) aan de zuidzijde van het 

kruispunt (Javalaan).

Planning werkzaamheden:

De werkzaamheden beginnen in de week van 11 juli. Fietsers moeten afstappen en lopend 

oversteken. Vanaf week 32 wordt de verkeersinstallatie vervangen. Er wordt dan ook in de 

avond/nacht gewerkt en een rijstrook afgesloten. Het verkeer wordt met een tijdelijke instal-

latie geregeld. 1 september zijn alle de werkzaamheden afgerond. 

De brandweer Heemstede is een paar jaar geleden opgegaan in één regionale brandweer 

voor de regio Kennemerland. Deze regionale brandweer maakt onderdeel uit van de 

Veiligheids Regio Kennemerland (VRK). Bij inzet van deze regionale brandweer wordt 

gekeken vanuit welke post de brandweer het snelst aanwezig kan zijn bij een incident. Dat 

kan soms de post in de gemeente zelf zijn, maar soms ook een post uit een andere 

gemeente.

De brandweer maakt gebruik van beroepskrachten, die op werkdagen op de kazerne aan-

wezig zijn, aangevuld met vrijwilligers, die naar de kazerne toe komen. In de kazerne in 

Heemstede zijn op werkdagen standaard drie beroepskrachten aanwezig. Bij een uitruk 

wordt deze vaste bezetting uitgebreid met vrijwilligers tot de vereiste zes brandweerlieden 

voor een tankautospuit.

De brandweerpost Heemstede is gezien de omvang kwetsbaar. Dat bleek bij de autobrand 

op de Zandvoortselaan. Dit is voorlopig opgelost door bij een brandmelding in Heemstede 

naast de lokale brandweerpost gelijktijdig een direct omliggende post te alarmeren. 

Ondertussen zoekt de VRK naar een structurele oplossing om de post Heemstede minder 

kwetsbaar te maken en een incident als de autobrand op de Zandvoortselaan in de toe-

komst te voorkomen.

‘Bij energiebesparende maatregelen kunt u denken aan bijvoorbeeld dak-, gevel- en vloer-

isolatie en hr++-glas,’ aldus Gabrielle Uitbeijerse, regioconsulent van het CO2-Servicepunt. 

‘Het laten plaatsen van een zonneboiler bij de cv-ketel of zonnepanelen op het dak zijn ook 

voorbeelden van duurzame maatregelen. Daarmee bespaart u fors op uw jaarlijkse kosten 

voor gas en elektriciteit’. 

Via een korte vragenlijst komt u erachter welke maatregelen u het beste in uw woning toe 

kunt passen en wat u dit oplevert. Daarnaast biedt BespaarDaar.nl een overzicht van lande-

lijke en gemeentelijke subsidies en een overzicht van leveranciers in uw omgeving. 

Bestrijding brand in 
Heemstede

BespaarDaar waar het telt! 

Werkzaamheden kruispunt 

Cruquiusweg/Javalaan

Binnen de feestelijkheden van 

het 60-jarig bestaan organiseert 

Kinderboerderij ’t Molentje een 

fotowedstrijd. Heeft u een leuke 

foto gemaakt bij de kinder-

boerderij? Stuur deze dan voor 

1 september 2011 naar kinder-

boerderijheemstede@xs4all.nl. 

Per gewone post mag natuurlijk 

ook: Kinderboerderij ’t Molentje, 

Postbus 352, 2100 AJ 

Heemstede, onder vermelding 

van ‘fotowedstrijd’.

Voorzie uw foto(’s) van uw naam, adres, telefoonnummer en leeftijd. De foto’s worden 

beoordeeld binnen categorieën kinderen, amateurs en professionals. De leukste, mooiste, 

liefste of grappigste foto’s worden beloond met prachtige prijzen. Ingezonden foto’s blijven 

eigendom van de kinderboerderij. 

Fotowedstrijd 60-jarig jubileum 

Kinderboerderij ’t Molentje 

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

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

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

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

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

Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 

openingstijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl
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Klanten die een Wmo-voorziening bij de gemeente hebben of hebben aangevraagd, 

zijn tevreden over de uitvoering door de gemeente Heemstede. Dat blijkt uit het jaar-

lijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek, dat in het voorjaar is uitgevoerd. Het 

onderzoek is gehouden onder aanvragers en gebruikers van individuele Wmo-

voorzieningen. Daarbij gaat het om: hulp bij het huishouden, rolstoelen, en vervoers- 

en woonvoorzieningen. De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) stelt burgers 

centraal en daarom wordt veel belang gehecht aan hun oordeel over de ontvangen 

ondersteuning en de geleverde prestaties van gemeenten op dit gebied.

Wat vinden burgers die in 2009 of 2010 een 

beroep hebben gedaan op de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (Wmo) van de 

toegang tot de zorg? Hoe denken ze over 

de hulp bij het huishouden? Zijn ze tevre-

den over de woonvoorziening en de scoot-

mobiel? Heeft de ondersteuning bijge-

dragen aan het langer zelfstandig kunnen 

blijven wonen? Dit zijn enkele voorbeelden 

van vragen die in het onderzoek zijn mee-

genomen.

Resultaten onderzoek

Het resultaat van het onderzoek geeft een 

vergelijkbaar beeld als voorgaande jaren. 

Klanten waarderen de aanvraagprocedure 

met gemiddeld een 7,9 (2010: 7,8), de hulp 

bij het huishouden met een 7,6 (2010: 7,6), 

de Wmo-hulpmiddelen met een 7,4 

(2010:7,5).  

Voor deze waardering is onder meer 

gevraagd naar de snelheid waarmee 

mensen worden geholpen, de deskundig-

heid van de medewerkers die de aanvraag 

afhandelen en de keuzemogelijkheden die 

men heeft.

De tevredenheid over het collectief vervoer 

wijkt overigens binnen de hulpmiddelen 

negatief af met een 6,9 (2010: 7,0). Met 

name de onderdelen wachttijden voor 

ophalen en omrijtijden scoren laag. In 2011 

is het collectief vervoer (na een aanbeste-

ding) overgegaan naar een nieuwe vervoer-

der: de BIOS-groep. Na aanloopproblemen 

in januari laten de rapportages van de 

BIOS-groep een positiever beeld zien. Uit 

het in 2012 te houden tevredenheidonder-

zoek over 2011 zal blijken of de tevreden-

heid van de cliënten al dan niet is toe-

genomen.

Het complete onderzoeksrapport kunt u 

downloaden via www.heemstede.nl.

Wmo klanttevredenheids-

onderzoek 

Wet milieubeheer

Verkeersbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van Heemstede maakt het volgende bekend:

Verleende milieuvergunning

Een revisievergunning op grond van artikel 8.4 Wet milieubeheer van de heer W.G. van 

der Hulst voor een veehouderij, gelegen aan de Nijverheidsweg 45 te Heemstede.

Tegen het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingebracht. Deze zienswijzen hebben geleid tot 

aanpassing van de voorschriften. Het besluit wijkt af van het ontwerpbesluit dat eerder ter 

inzage heeft gelegen. 

Inzage

De milieuvergunning ligt tijdens werkuren van 7 juli tot 18 augustus 2011 ter inzage:

in de hal van het raadhuis, gelegen aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede

Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2, Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 

26 38 88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl 

Beroep en voorlopige voorziening

Tot 18 augustus 2011 kan tegen de vergunning door belanghebbenden beroep worden 

ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 

EA, Den Haag. Bij spoedeisende belangen kan tevens een voorlopige voorziening worden 

aangevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan 

worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen de ontwerpvergunning.

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Het college heeft een kennisgeving ontvangen op grond van artikel 4 van het Besluit mobiel 

breken bouw- en sloopafval van Daanen & Rodenburg Sloopwerken B.V. voor het gebruik 

van een mobiele puinbreker op het voormalige Van Lentterrein (tankstation) aan de 

Heemsteedse Dreef 261 te Heemstede. De vrijkomende hoeveelheid materiaal bedraagt 

1400 ton metselpuin en 1400 ton betonpuin. De start van de werkzaamheden vindt plaats 

tussen week 28 en 38 en beslaat circa 2 werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur. De mobiele 

breker zal dusdanig worden opgesteld dat de door de werkzaamheden veroorzaakte 

geluidsbelasting LA,rt gedurende een aaneengesloten periode van 2 werkdagen, ten hoog-

ste 75 dB(A) op de gevel van een woning of geluidsgevoelige bestemming zal bedragen. De 

bronsterkte van de puinbreekinstallatie bedraagt ca. 111 dB(A).

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Brahmslaan 3 als gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoonster. (verzonden 5 juli 2011).

Het besluit ligt vanaf 7 juli 2011 zes weken ter inzage. U kunt hiertegen bezwaar maken. 

Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend 

belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening 

vragen aan de president van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 

Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten 

worden betaald. 

Kruispunt Herenweg - Zandvoortselaan - Lanckhorstlaan

Van woensdagavond 6 juli tot en met vrijdagochtend 9 juli worden op het kruispunt 

Herenweg - Zandvoortselaan - Lanckhorstlaan graafwerkzaamheden uitgevoerd. Het werk 

vindt telkens plaats tussen 20.00 en 5.00 uur. Gedurende het werk zijn verkeersregelaars 

aanwezig. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

César Francklaan / Schouwbroekerbrug

Vanaf 11 juli voert de gemeente Haarlem onderhoudswerkzaamheden uit aan de 

Schouwbroekerbrug. Een deel van de middenberm wordt tijdelijk ingericht als rijbaan. 

Tijdens het werk wordt verkeer over één rijbaan geleid. De werkzaamheden zorgen voor 

verkeershinder.

Kruispunt Cruquiusweg - Javalaan

Van 11 juli tot en met 29 juli worden op het kruispunt Cruquiusweg - Javalaan nieuwe fi ets- 

en voetgangersoversteken aangelegd. Fietsers moeten lopend oversteken. Zie artikel elders 

in deze HeemstedeNieuws.

Jan Stuytpad 

Op 22 juli worden asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd op het Jan Stuytpad. Het fi etspad 

is deze dag afgesloten voor alle verkeer. Dit wordt met bebording aangegeven.

  Werk aan de weg

Loket Heemstede

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.
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Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

W. Denijslaan 6  het plaatsen van een dakopbouw  2011.185

 ontvangen 23 juni 2011

Korhoenlaan 53  het plaatsen van een WMO unit vanwege 2011.187

 medische noodzaak

 ontvangen 24 juni 2011

Johannes Verhulstlaan 3  het uitbreiden van een woonhuis  2011.191

 ontvangen 28 juni 2011

Provincienlaan 1, 3, 5,  7  het vervangen van de hekwerken van 2011.193

 de loggia’s/balkons

 ontvangen 1 juli 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Herenweg 92 het wijzigen van kantoorruimten in 2011.189

 rouwkamers 

 ontvangen 28 juni 2011

Lindenlaan 30 het uitbreiden van een woonhuis met 2011.190

 aanbouw en balkon

 ontvangen 29 juni 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Adriaan van Ostadeplein  het plaatsen van een bloemenkiosk 2011.188

 ontvangen 27 juni 2011

     

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen

Spaarnzichtlaan 2A het kappen van een berk en een den 2011.186

 ontvangen 27 juni 2011

Sportparklaan 3 het kappen van 3 naaldbomen 2011.192

 ontvangen 1 juli 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een 

aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen 

omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus volgens het 

oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 

De aanvragen liggen vanaf  7 juli 2011 van 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). 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten voor 

de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

Sportparklaan 6 het oprichten van een buitenschoolseopvang 2011.145 

 ontvangen  10 mei 2011

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking 

van het bestemmingsplan te verlenen:

Herenweg 37 het verbouwen van een kantoorruimte naar 2011.147

 een kinderdagverblijf

Het verzoek ligt vanaf  7 juli 2011 gedurende 4 weken van 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 tijdens de 

periode van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 1 juli 2011)

Omgevingsvergunning voor kappen

ter hoogte van Linge 18 het kappen van een populier 2011.180 

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 7 juli 2011 van 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.

Lokale regelgeving

Nieuwe Verordening speelautomaten Heemstede

Bij besluit van 30 juni 2011 heeft de raad een nieuwe Verordening speelautomaten 

Heemstede vastgesteld. Bij besluit van 30 juni 2011 heeft de raad besloten de Verordening 

Speelautomaten Heemstede, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2001 en 

gewijzigd bij raadsbesluit van 18 februari 2010, in te trekken.

De nieuwe Verordening speelautomaten Heemstede treedt met ingang van de 8e dag na 

bekendmaking in werking. Dit betekent dat vanaf 14 juli 2011 deze verordening van kracht 

is. De verordening ligt gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. 

Wijziging Verordening heffing en invordering van leges 2011

Bij besluit van 30 juni 2011 heeft de raad besloten de Verordening heffing en invordering van  

leges 2011 te wijzigen. Deze wijziging houdt een tekstuele wijziging in van “speelautomaat” 

naar “kansspelautomaat” (9.1.1 en 9.1.2 tarieventabel). En het wijzigen van het tarief voor 

een rijbewijs via een spoedprocedure naar € 33,50 (8.4 tarieventabel).

De wijziging van deze verordening treedt met ingang van de 8e dag na bekendmaking in 

werking. Dit betekent dat vanaf 14 juli 2011 deze wijziging van kracht is. De gewijzigde ver-

ordening ligt gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. 

De beide verordeningen zijn na de inwerkingtreding inclusief wijziging ook digitaal te raad-

plegen op www.overheid.nl onder “Lokale regelingen” of op www.heemstede.nl onder “rege-

lingen en verordeningen”.
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Raadsbesluiten 30 juni 2011

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 30 juni 2011

  De Lijst van ingekomen stukken wordt direct na het vaststellen van de raadsagenda behan-

deld. Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

2 Vragenuur 

 Er zijn 4 vragen ingediend voor het vragenuur.

 Vraag van dhr Albers (VVD) betreffende de brandweerpost Heemstede.

 Vraag van dhr Ates (HBB) betreffende de brandweerpost Heemstede.

  De burgemeester zegt toe dat zij inwoners zal informeren via de Heemsteder over de perso-

nele bezetting van de brandweerpost en ter bevestiging van de brandveiligheid in Heemstede.

 Vraag van mw Brummer (VVD) betreffende middengeleiding Sportparklaan.

Vraag van mw van Vliet (GL) betreffende Viva! Zorggroep

De voorzitter concludeert dat dit onderwerp zo nodig verder besproken moet worden in de cie 

Samenleving.

3 Kadernota 2011, inclusief verwerking meicirculaire 2011

 besluit:

 a. kennis te nemen van:

de inleiding en samenvatting (hoofdstuk 1);

de beleidsmatige beschouwing begroting 2012 (hoofdstuk 2);

de actualisatie bezuinigingsvoorstellen 2011 (hoofdstuk 3);

het investeringsprogramma en budgetverhogingen (hoofdstuk 6);

de bijlagen;

de doorwerking van de effecten van de meicirculaire 2011 naar de jaarschijven 2012 e.v. 

en de voorgestelde dekking van het aanvullende tekort ad. € 134.300.

 b. in te stemmen met:

de voorstellen voor aanpassing van de budgetten en kredieten 2011 (hoofdstuk 4);

de voorgestelde uitgangspunten voor de begroting 2012 - 2015 (hoofdstuk 5) met dien 

verstande dat de budgetten ‘goederen en diensten’ niet met 2,0% maar met 1,0% worden 

geindexeerd;- de doorwerking van de effecten van de meicirculaire 2011 naar het lopende 

jaar en het nadeel ad. € 44.000 voor 2011 te verrekenen met de post onvoorzien 2011.

  De fracties spreken zich uit over dekkingsvarianten voor het tekort in de meerjarenbegroting,  

opgenomen in hfst 1 van de kadernota 2011. 

 De voorkeuren zijn als volgt uitgesproken:

 VVD > variant A

 D66 > variant A met aanvulling van eigen suggesties (A’)

 CDA > variant C

 PvdA > variant B, maar kan ook leven met variant C

 HBB > variant C, maar ook variant A is akkoord

 GL > variant B

  Het College weegt de uitgesproken voorkeuren bij de opsteling van de begroting 2012, waar-

over pas in november 2011 door de raad wordt besloten.

  De raad stelt het besluit kadernota 2011, inclusief verwerking meiciculaire 2011 vast met 18 

stemmen voor en 2 stemmen tegen. De fractie van GL stemt tegen.

4 Verordening Financieel beleid en beheer 2011, Treasurystatuut 2011 en Nota Activabeleid 2011

 besluit:

 1. De fi nanciële verordening gemeente Heemstede uit 2006 in te trekken.

 2.  Per 1 januari 2011 de geactualiseerde 'Verordening fi nancieel beleid en beheer 2011 

gemeente Heemstede'  met terugwerkende kracht in te laten gaan.

 3. Het 'treasurystatuut uit  2004 in te trekken.

 4.  Per 1 januari 2011 het geactualiseerde 'Treasurystatuut 2011 gemeente Heemstede' met 

terugwerkende kracht in te laten gaan;

 5.  Per 1 januari 2011 de ' Nota Activabeleid 2011 gemeente Heemstede' en de geactualiseer-

de bijlage 'Afschrijvingstabel 2011' met terugwerkende kracht in te laten gaan;

 6.  De Nota waardering en afschrijving 2005 in te trekken.

 De raad stelt het besluit unaniem vast.

 5 Benoeming leden van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

 besluit: 

  De Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede, met terugwerkende kracht tot 1 

juni 2011, als volgt samen te stellen:

De heer mr. Ab van Beelen te benoemen tot voorzitter van de Adviescommissie voor 

Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede van 1-6-2011 tot 1-12-2011

Mevrouw Marloes van Haaren, restauratiearchitect, te benoemen tot lid van de 

Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede van 1-6-2011 tot 1-12-2011

De heer ing. Pieter van der Klei, architect, te benoemen tot lid van de Adviescommissie 

voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede van 1-6-2011 tot 1-12-2011

De heer ir. Willem Quispel, architect, te benoemen tot lid van de Commissie voor 

Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede van 1-6-2011 tot 1-12-2011

 De raad stelt het besluit unaniem vast.

6 Benoeming bestuurslid Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

 besluit: 

  Mevrouw drs. M.C.A. den Haan te benoemen als bestuurslid van de Stichting Openbaar 

Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland.

 De raad stelt het besluit unaniem vast.

7  Nieuwe Verordening speelautomaten Heemstede en wijziging Verordening heffing en 

invordering van leges

 besluit:

De Verordening speelautomaten Heemstede conform bijgevoegd concept vast te stellen 

en inwerking te laten treden op de 8e dag na bekendmaking.

De Verordening Speelautomaten Heemstede, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 decem-

ber 2001 en gewijzigd bij raadsbesluit van 18 februari 2010, in te trekken op de dag van 

inwerkingtreding van de nieuwe verordening als bedoeld onder 1.

De Verordening heffing en invordering van leges 2011 te wijzigen conform bijgevoegd

concept en deze wijzigingen in werking te laten treden op de 8e dag na bekendmaking.

 De raad stelt het besluit unaniem vast.

8 Begroting 2012 Stichting Rijk

 besluit:

in de zienswijze akkoord te gaan met de begroting 2012;

Stichting Rijk overeenkomstig te berichten.

de jaarstukken, rapportages en de begroting voortaan af te laten handelen door het 

college en de commissie Middelen middels een C-stuk te informeren.

 De raad stelt het besluit unaniem vast.

9 Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 30 juni 2011

 De raad besluit van de brieven onder # 1 en # 20 een kopie te vragen van de beantwoordingsbrief.

  De raad besluit brief #27 in handen te stellen van de wethouder om te betrekken bij de duur-

zaamheidsnota.

  De raad besluit over de overige brieven unaniem conform de voorgestelde afhandeling.

 

10 Wat verder ter tafel komt

  Dhr Radix vraagt aandacht voor de technische moeilijkheden die er zijn geweest bij de 

versnellingskamer waaraan de raad vorige week heeft deelgenomen. Hij heeft minder ver-

trouwen in de betrouwbaarheid van de resultaten. De raad besluit dat het aanbod om de 

versnellingskamer opnieuw te doen niet aangenomen hoeft te worden, omdat de projectleider 

heeft verklaard dat de resultaten betrouwbaar en bruikbaar zijn. Alleen GL vindt dat de 

versnellingskamer wél over gedaan moet worden. Dhr Maas wil nav berichtgeving in 

Haarlems Dagblad over het mogelijk opheffen van buslijn 4 van de wethouder weten wanneer 

daarover een besluit valt en of er voldoende tijd is de kwestie voor te bespreken in onze 

raadscommissie Ruimte. De wethouder zegt toe de planning bij de provincie na te gaan en de 

raad hierover te informeren. Dhr Heeremans en de burgemeester spreken afscheidswoorden 

voor dhr van Vlijmen. 
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Geactualiseerde Verordening fi nancieel beleid en 
beheer, Treasurystatuut en Nota activabeleid

Bij besluit van 30 juni 2011heeft de raad de volgende regelgeving te actualiseren: 

de Verordening fi nancieel beleid en beheer 2011 gemeente Heemstede;

het Treasurystatuut 2011 gemeente Heemstede;

de Nota Activabeleid 2011 gemeente Heemstede.

De Verordening fi nancieel beleid en beheer legt algemene afspraken over de fi nanciële 

huishouding vast. Het Treasurystatuut behelst afspraken voor de verschillende vormen van 

fi nanciering en garantstelling. De Nota Activabeleid bevat afspraken voor de administratieve 

vastlegging van investeringen.

De hierboven genoemde regelgeving treedt met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 

2011 in werking. De regelgeving ligt gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De ver-

ordening is na de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder “Lokale 

regelingen” of op www.heemstede.nl onder “regelingen en verordeningen”.

Eveneens bij besluit van 30 juni 2011 heeft de raad besloten de volgende regelgeving in te trekken:

de fi nanciële Verordening gemeente Heemstede 2006;

het Treasurystatuut 2004;

de Nota waardering en afschrijving 2005.

Uitschrijving GBA

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat 

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

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

huizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te 

traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon “met on-

bekende bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoons-

gegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat 

ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs 

bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan 

worden van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de 

AOW gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing 

gedaan wordt.

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

persoon per 29-06-2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:

T.D. Nobels, geboren 07-03-1960, Binnenweg 1 A

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

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

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

telefoon (023) 548 58 68.

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 on-

dertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en 

de reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 

aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. 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 de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 

Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn on-

dertekend 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 stuk-

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

Meldpunt overlast

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 af- 

stemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl

Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt 

overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

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

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

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

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.




