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Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Volg de Heemsteder
ook op Facebook
Volg de Heemsteder

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini loempia’s

6 stuks, voor maar €2,00
(alleen  i.c.m. een Sam-Sing menu)

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Heemstede – De Tuinen-
wedstrijd 2017 is begon-
nen! En wat voor een be-
gin… met deze gewel-
dige tuin van Jacqueline
Leroy, wonend aan de Cort 
van der Lindenlaan. Heerlijk 
toeven moet het zijn zo aan 
het water aan de rand van 
de wijk De Glip. Uitzicht op 
groen en blauw, wat wil je 
nog meer? De bomen in de 
tuin zijn niet te hoog maar 
geven wel schaduw. Eron-
der bloeit de hortensia, ver-
derop lavendel en dichterbij 
onder meer vrouwenman-
tel. Geel, roze, wit en paars. 
Samen met het grindpaadje 
vormt dit beeld een roman-
tisch schilderij. 
De Tuinenwedstrijd wordt 
dit jaar weer door Tuin-
centrum De Oosteinde ge-
sponsord en georgani-

Tuinenwedstrijd 2017 

Droomtuin 
aan het 
water

seerd door De Heemsteder. 
Er zijn drie prijzen te win-
nen: 100, 75 en 25 euro, te 
besteden in de fi lialen van 
het mooie tuincentrum, in 
Hillegom/grens Bennebroek 
en Vijfhuizen, op de grens 
van Haarlem. Het gaat niet 

om de grootte van uw tuin 
maar wel om het beeld. De 
jury let op een goed verzorg-
de tuin, veel kleur, composi-
tie en ontwerp.
Bent u trots op uw tuin(tje)? 
Stuur een foto in naar de
redactie:

redactie@heemsteder.nl
en vertel iets over de 
tuin(hobby). Vermeld ook 
adres en telefoonnummer. 
De Tuinenwedstrijd duurt tot 
en met eind augustus. Al-
le geplaatste tuinen dingen 
mee naar de prijzen!

Modderdag bij Pierewiet
Heemstede - Afgelopen 
donderdag 29 juni hield Pie-
rewiet (Casca Kinderopvang) 
de jaarlijkse Modderdag. Tij-
dens dit event ontdekken 
kinderen dat je met modder 
ook kunt spelen. De kinde-
ren zijn actief bezig met de 
natuur. Al jaren doet Kinder-
dagverblijf Pierewiet mee aan 
dit festijn. Dit jaar is dit feno-
meen ook bij de kinderen van 
de buitenschoolse opvang 
geïntroduceerd. De pedago-
gisch medewerkers hadden 

een heus parcours uitgezet. 
Dat was een waar mini be-
levingspad. Op blote voeten 
konden de kinderen ontdek-
ken en telkens een verschil-
lende ondergrond ervaren. 
Hoe voelt zand en wanneer 
is het modder? Wat kun je 
er mee doen? Hoe is het om 
geschminkt te worden met 
modder? En ja, je mag vies 
worden, heel vies! Al met al 
een zeer geslaagde middag 
met alleen maar enthousias-
te kinderen en medewerkers.

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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met bakje saus
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE
HAARLEM-ZUID

Kantooradres:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Mobiel 0650-284402

Aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

Advertentieverkoop:
Joke van der Zee

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

Redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671

Uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.375

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 worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 9 juli 10u. Zomer 
Feest
Spreekster: Connie Hofstee
Aansluitend lunch op het 
plein.

www.rafael-nehemia.nl
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Op Facebook voor uw
tips, foto’s en reacties.tips, foto’s en reacties.

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 9 juli, Oude Kerk, 
10u: ds. A. Molendijk, 
m.m.v. de cantorij, Crèche 
tot 4 jaar, Kinderkring 4 tot 
12 jaar.

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 9 juli, 10u. Ds. J.G. 
Berbee-Bakhuis uit Abbe-
nes
Zomerzangavond: Woens-
dag 12 juli, 19.30-20.30u. 
Bekende en minder beken-
de liederen zingen.

www.hervormdpknbennebroek.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 9 juli: 10u. ds. 
J.A.Berkheij ( Woerden) .                            
Dienst van Schrift en Tafel.

www. pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

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

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 9 juli: 10u. Woord- 
en Communieviering- Pas-
tor A. Dekker. In Between.

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Raadhuisstraat 44. De toen-
foto is van 1936, vlak voor de 
gevelaanpassing in 1937. Uit 
1922 zijn er bouwtekeningen 
voor een woon- en winkel-
huis door aannemer/timmer-
man. J. Vooges. Als we dat 
pand nu bekijken zouden dat 
de nrs. 44, 46 en 48 zijn. In 
het adressenboek van 1926 
wordt J. Vooges genoemd 
als timmerman op nr. 44. De 
vader van J. Vooges, Hen-

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (22)

drik Nicolaas Vooges, over-
leed in februari 1920. J. Voo-
ges woonde toen op nr. 44, 
aldus de rouwadvertentie. 
In het stratenboek van 1940 
zit J. Vooges nog steeds op 
nr. 44. J. Vooges adverteer-
de met verhuur van garages 
voor eventueel opslagruimte. 
In 1944 lazen we in de Eerste 
Heemsteedsche Courant dat 
op Raadhuisstraat 44 (bo-
ven) ene Van Kampen gram-
mofoonplaten te koop vraagt, 
zoals dansmuziek, zang, klas-
siek tegen een prijs van fl  
1,00 tot fl . 4,00 en de platen 
moesten elektrisch opgeno-
men zijn. Apart is dat in 1943 
hetzelfde door ene Van Za-
len werd gedaan op hetzelf-
de adres. Op 1 januari 1942 
wordt H.A. V.d. Erf als rijwiel-
handelaar en reparatie-in-
richting op nr. 44 genoemd. 
In het stratenboek van 1971 

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 9 juli, 10u. Voor-
ganger mevr. drs. G. van 
der Harst- de Leeuwe 
(Aerdenhout).

www.adventskerk.com

van 2 juli 2017 en showt een 
andere voorgevel dan die van 
1936. Het pand is nog wel 
herkenbaar.

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

zit V.d. Erf nog steeds op nr. 
44. In 1987 is er een aan-
passing van de voorgevel 
voor Aktua Interieurverzor-
ging. Sinds 2010 zit Les Tis-
sus Colbert op nummer 44 en 
in 2016 is het pand nog fl ink 
verbouwd, daardoor was de 
winkel van september tot 20 
november 2016 gevestigd op 
Raadhuisstraat 71. De nu-
foto van Harry Opheikens is 





Wanneer mag een werkgever zich toegang verschaf-
fen tot de mailbox van een medewerker? E-mail- 
berichten behoren tot het privédomein van een me-
dewerker, zelfs als deze gedurende werktijd ver-
stuurd worden vanaf de werkplek met het zakelijke 
e-mailadres. Vanwege het recht op privacy van de 
medewerker mag de werkgever zich alleen in bij-
zondere gevallen toegang verschaffen tot de mail-
box van een medewerker. De werkgever mag dit in-
dien i) een medewerker ervan op de hoogte is dat de 
mail gecontroleerd kan worden, ii) de werkgever een 
gerechtvaardigd doel heeft om te controleren en iii) 
er is voldaan aan de proportionaliteiteis. Van een ge-
rechtvaardigd doel kan sprake zijn als bijvoorbeeld 
het vermoeden is gerezen dat een medewerker frau-
deert. De rechtspraak over dit onderwerp is verdeeld. 
In een zaak was sprake van een administratief me-
dewerkster die haar computer niet had afgesloten na 
werktijd. De werkgever las een aantal berichten uit de 
openstaande Hotmail-account van de werkneemster. 
Hierin had de werkneemster een aantal e-mails staan 
die belastend waren voor de werkgever. De werkge-
ver ontslaat de werkneemster vervolgens op staan-
de voet. De rechtbank oordeelde in deze zaak dat de 
werkgever de privacy van de werknemer heeft ge-
schonden door bewust privé e-mails van de werk-
neemster te lezen. In een andere zaak oordeelde de 
rechtbank echter dat een werkgever wel gerechtigd 
was de privé e-mails uit de inbox van de Hotmail-

account van de werknemer te lezen. 
Deze privé e-mails waren na de aan-
raking van de muis openlijk zichtbaar 
geworden en vormden aanleiding 
voor het vermoeden van het doorge-
ven van bedrijfsinformatie. Het daar-
op gegeven ontslag hield stand. 

Voor vragen neem contact op met 
onze arbeidsrechtsspecialist; 
mr. E. van Haasteren

Column

Privémails onder werktijd

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

tel. 023-5767851
E info@hiddesadvocatuur.nl
www.hiddesadvocatuur.nl

Eens in de zoveel tijd wil-
len we in deze krant graag 
een asieldier onder de aan-
dacht brengen. Dit keer 
is dat Tommy: een mooie 
rood/witte ex-kater van 
5,5 jaar. Op dit moment lo-
geert hij bij een gastgezing 
in Heemstede en struint hij 
regelmatig door de kerk-
tuin aan het Valkenburger-
plein.  Tommy is afgestaan 

omdat zijn eigenaar moest 
verhuizen naar een verzor-
gingshuis. Het is een onder-
nemende, vriendelijke kater. 
Hij is nog erg speels, zeker 
voor zijn leeftijd. Soms kan 
hij even laten weten dat hij 
klaar is met knuffelen. Het 
is ook een beetje een onze-
kere kat die wat tijd nodig 
heeft om aan nieuwe situa-
ties te wennen.
Een tijdje geleden heeft 
Tommy een wondje aan zijn 
staartpuntje opgelopen. He-
laas genezen deze wondjes 
heel erg moeilijk en hebben 
we tot twee keer toe moe-
ten besluiten om een stuk-
je van zijn staart te ampute-
ren. De staart is nu zo’n zes 
centimeter korter gewor-
den. Omdat duidelijk is dat 
deze jongen best wel veel 
aandacht nodig heeft is hij 
dus naar een gastgezin ge-
gaan. Hier is het weer he-
lemaal goed gekomen met 
zijn staart en geniet hij erg 
van de tuin. Ook is hij in-
middels vrienden geworden 

met de buur-
katten.  
Tommy is een 
echt gezel-
schapsdier die gewend is 
om mensen om zich heen te 
hebben en aandacht te krij-
gen. Zijn ideale nieuwe huis 
heeft een ruime tuin (of rui-
me mogelijkheid om naar 
buiten te gaan) en bewo-
ners die wat vaker thuis zijn. 
Omdat Tommy bij een gast-
gezin logeert moet er even 
een afspraak worden ge-
maakt om kennis met hem 
te komen maken.

Dierentehuis Kennemer-
land
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 023-5713888.
Geopend van maandag tot 
en met zaterdag 11.00-16.00 
uur, dan ook telefonisch 
bereikbaar.

Tommy wil 
buitenspelen!

Wandelnet en Fietsersbond 
“Hoezo aanvaardbaar alternatief?
Heemstede - Wandelnet 
en Fietsersbond hebben be-
roep aangetekend bij recht-
bank tegen het besluit van 
GS, en bezwaar ingediend bij 
gemeente Bloemendaal te-
gen de vergunning voor het 
hek bij de kloostermuur. GS 
vindt dat wandelaars en fiet-
sers best 1700 meter kun-
nen omlopen of omfietsen. 
“Dat gaat echter dwars tegen 
bestaande richtlijnen in”, al-
dus Wandelnet en Fietsers-
bond in hun jongste Nieuws-
brief. En verder: “De erken-
de ‘maaswijdte’ bij stadsran-
den mag niet meer dan 1000 
meter zijn. Da’s punt 1. Punt 
2 is dat de ontsluitingsweg 
van ProRail afgesloten is. Dat 
is iedereen in de omtrek be-
kend maar GS klaarblijkelijk 

niet. Die 1700 meter is dus 
in werkelijkheid een omweg 
van 3 tot 4 km. Hoezo ‘aan-
vaardbaar alternatief’? Punt 
3 is dat dit alternatief sowie-
so niet aanvaardbaar is door 
onder meer het onveilige en 
te smalle fiets-voetpad langs 
de Leidsevaartweg aan de 
oostkant van het spoor en 
het feit dat de kruising van 
die weg en de Zandvoortsel-
aan bij het stationsviaduct ‘de 
grootste ongevalslocatie van 
de gemeente Heemstede’ is. 
Ook dat is bij iedereen in de 
omgeving bekend, behalve 
bij GS… Voor het hek in de 
bocht van het Laantje bij de 
oude kloostermuur van Al-
verna hebben B&W van Bloe-
mendaal p 10 mei jl. een Om-
gevingsvergunning voor af-

gegeven. “Daar is het laat-
ste woord nog niet over ge-
zegd”, aldus beide belangen-
behartigersgroepen. Zij heb-
ben op 18 juni hiertegen een 
bezwaarschrift ingediend. 
‘Bond’ en ‘Net’ willen dat het 
verdwijnt. Volgens hen kan 
dit schuifhek helemaal niet 
vergund worden, aangezien 
het Laantje in het gemeen-
telijk Bestemmingsplan Lan-
delijk Gebied (2013) een ver-
keersfunctie heeft. En daar-
in kan geen ‘erfafscheiding’ 
van een bewoner van een 
‘aangrenzend’ pand neerge-
zet worden. Beide belangen-
behartigers hopen dat Bloe-
mendaal de bezwaren zal ho-
noreren – de hoorzitting zal 
waarschijnlijk na de zomer-
vakantie plaatsvinden.

Heemstede - Woensdag 12 
juli zijn senioren welkom bij 
De Sociëteit van WIJ Heem-
stede aan de Lieven de Key. 
Drink een kopje koffie, maak 
een praatje, doe een spelle-
tje, lees de krant of doe mee 
aan een andere activiteit. 
Ieder is van harte welkom, 
ook met vragen over zorg 
en welzijn kunt u bij De So-
ciëteit terecht. De Sociëteit 
duurt van 10.00 tot 12.00 uur. 
Toegang kost een kleine bij-
drage: 2,- euro.
Als u wilt blijven lunchen 
meldt u dan aan voor 11.00 

uur. De kosten hiervoor be-
dragen 3,- euro. Meer info: 
5288510, Katinka Verdonk, 
06-36242137, of: katinkaver-
donk@wijheemstede.nl.

Kom naar
De Sociëteit
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Inwonersgeschenk ‘74 
in depot

Heemstede - Voor het vernieuwde raadhuis maakte 
kunstenaar Rob Clous in 1974 een kunstwerk genaamd 
‘Heemstede in vogelvlucht’. Dit was een geschenk van de 
inwoners van de gemeente. Door een verbouwing is het 
werk in 2001 verplaatst naar de bibliotheek van Heem-
stede. Die wordt op dit moment grondig verbouwd. 
Rob Clous schreef de gemeente aan: “Ik wil weten wat 
er met dit kunstwerk gaat gebeuren, bij de nieuwe ver-
bouwingen in de bibliotheek. De gemeente laat weten: 
“Nu het pand aan het Julianaplein grondig wordt ver-
bouwd, zijn de kunstwerken uit het bibliotheekgebouw 
opgeslagen in het kunstdepot in het raadhuis. Ook 
‘Heemstede in vogelvlucht’ van Rob Clous is naar het 
raadhuis overgebracht. We zoeken voor de kunstwerken 
een passende plaats. Welke nieuwe plek het kunstwerk 
van Rob Clous krijgt is nu nog niet bekend.”Heemstede - Donderdag 29 

juni was er een optreden in 
Theater de Luifel van de af-
sluiting van drie weken mu-
zieklessen over jazz in de 
groepen 7 en 8 van basis-
school De Evenaar. Muziek-
leraar Gunnar Graafmans 
heeft met de kinderen in drie 
weken de jazzgeschiedenis 
doorgenomen, akkoorden, 
de stijlen als boogiewoogie, 
cool jazz, bebop, dixieland en 
blues  behandeld. Hij liet ze 
zelfs een eigen blues com-
poneren en de tekst schrij-
ven. Teksten van groep 7  als 
‘School is out’, ‘Its summer, 
so I can do what I want’, dus 
klaar voor de vakantie. Groep 
8 had Nederlandse teksten: 
‘Wij zaten op de Evenaar. Wij 
hebben nu al vrij’, als afscheid 
van de school op weg naar 
brugklassen. ‘Say goodbye’ 
kan je eindeloos in een blues 
herhalen, heerlijk die jazz! 
Sommige kinderen hadden 

Piratenschip in 
de wijk
Heemstede - Aan de dr. 
Schaepmanlaan in Heemste-
de (de Glip) komt een speel-
plek. Op de foto een impres-
sie…Kinderen dragen ook 
hun steentje bij: bij het pira-
tenschip komen 2 schilden 
die versierd worden met te-
keningen van kinderen uit de 
buurt.

Jazz in de klas 

de swing op het toneel goed 
te pakken. Erin gestampt met 
de voeten bij binnenkomst 
in de zaal waar ze als op-
warmer konden afreageren 
op de klanken van zangers 
Deborah J. Carter met haar 
gitarist en Gunnar die haar 
vaste drummer is bij optre-
dens in Nederland. Eigenlijk 
leeft de jazz helemaal niet bij 
de kinderen anno 2017. Wie 
heeft er nou Louis Armstrong 
op haar iPod? Niemand dus! 
Had je in 1955 niet moeten 
vragen, maar toen hadden 
ze geen iPod, zelfs geen cas-
setterecorder. Maar wel de 
zwarte schijf thuis.

Zo is onbekend natuurlijk on-
bemind maar pak je dat met 
een echte jazzzangeres aan 
zoals Deborah Carter die 
een uitgebreide workshop 
in de klas geeft, dan wor-
den ze laaiend enthousiast. 
Zo werd ‘Jazz in de klas’ een 
heerlijke en muzikale middag 
met veel enthousiaste kinde-
ren op het podium die be- 
grepen hoe meeslepend, 
melancholisch, opzwepend, 
opwindend, veelzijdig en vol 
passie de jazz was en is.

Nog steeds swingend met 
jazzzangeres Deborah Carter.
Ton van den Brink

Heemstede – Heemstede-
naar Jeffrey van de Wak-
ker verwierf onlangs de titel  
‘Bowler van het jaar 2016-
2017’ bij de heren. Bij de da-
mes werd dit Lisanne Bree-
schoten. Namens de Heem-
steder: van harte gefelici-
teerd!
Bart Jonker

Jeffrey van de Wakker 
‘Bowler van het jaar’

Popfestival op Hageveld: 
bevrijdingspop in het klein
Heemstede - Het schooljaar 
2016-2017 loopt ten einde, 
maar College Hageveld sluit 
dat schooljaar niet af voor-
dat de spetterende apothe-
ose van het jubileumjaar zal 
plaatsvinden: de feestweek 
na de laatste proefwerk-
week. Er is van alles georga-
niseerd, van een leerlingen-
feest tot een mini-conferen-
tie, van een avond met Hage-
velds debatclub Brugman tot 
een ouderdisco. 
Voor iedereen die het feest 
wil meevieren is er op vrij-
dag 7 juli een groots pop-
festival op het terrein ach-
ter de school (van 16.00 tot 
23.00 uur), waar achter de 
schermen ruim een jaar aan 
is gewerkt. De verwachtin-

gen zijn hooggespannen, 
want zowel wat programma 
als wat organisatie betreft is 
ernaar gestreefd een fantas-
tisch en gevarieerd popfes-
tival te kunnen organiseren. 
Het wordt een soort bevrij-
dingspop in het klein, inclu-
sief foodtrucks. 
Het eerste deel van het pro-
gramma bevat optredens van 
de huidige leerlingen. Van-
af ongeveer 18.30 uur zal 
het podium bemand wor-
den door oud-leerlingen die 
na hun schoolcarrière ver-
der zijn gegaan in de muziek. 
Belangstellenden kunnen 
zich aanmelden via https://
www.200jaarhageveld.nl/, de 
toegangsprijs bedraagt 10 
euro. 

Lees ook onze
nieuwssite:

www.heemsteder.nl

voor lokaal én
regio-nieuws

T/m 23 juni 2017

 Huwelijken:
 23-06-2017
Berend-Jan van Walsem 

en Maria Johanna Velders

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand
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Sebastiaan Nieuwland lijsttrekker D66 
bij gemeenteraadsverkiezingen
Heemstede - Sebastiaan 
Nieuwland, wethouder na-
mens D66 in het Heemsteed-
se college, zal D66 vertegen-
woordigen als lijsttrekker bij 
de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 21 maart 2018. Dat 
hebben de leden van D66 
Heemstede onlangs beslo-
ten. 

“Ik ben erg blij met de kans 
die ik krijg om als lijsttrek-
ker de campagne aan te voe-
ren en voor D66 weer een 
goed resultaat te realiseren. 
We hebben een aantal din-
gen aardig op de rit, maar 
er is nog veel te doen”, aldus 

Nieuwland. “Ik hoop dat ik de 
kans krijg om, met een sterk 
D66 in de raad, mijn werk als 
wethouder voort te zetten.”
Sebastiaan Nieuwland was 
vanaf 2010 tot zomer 2016 

raadslid voor D66. Hij is nu 
ruim een jaar wethouder, 
met als portefeuille Onder-
wijs, Ruimtelijke Ordening, 
Volkshuis-vesting, Reiniging, 
Sport, Duurzaamheid, Eco-
nomische Zaken en Recrea-
tie. Sinds zijn aantreden zijn 
er grote stappen gezet op het 
gebied van duurzaamheid, 
de winkelvisie, de Slottuin 
(de meest duurzame wijk van 
Heemstede) en een integra-
le visie op het Manpadslaan-
gebied. 

De D66-kandidatenlijst voor 
de overige raadszetels wordt 
later in het jaar vastgesteld.

Koorbiënnale op De Overplaats in Heemstede: 

Cultuur en natuur voelbaar, 
hoorbaar en zichtbaar verenigd
Heemstede –  De negende 
editie van de Koorbiënnale is 
zojuist gestart, een 10-daag-
se marathon in Haarlem en 
Amsterdam van de mooiste 
internationale vocale topen-
sembles van dit moment 
waarbij tegelijk ook de gren-
zen van de koormuziek ver-
kend worden. Maar wat heel 
bijzonder is dat een deel van 
de Koorbiënnale dit jaar in 
Heemstede op De Overplaats 
plaatsvindt, in de buitenlucht.  
Zakelijk leider Kristien Jan-
sen licht een tipje van de mu-
zikale sluier op.
Kristien Jansen: “Ik ben sinds 
2005 zakelijk leider van het 
festival en met artistiek lei-
der Neil Wallace geven we 
vorm aan elke editie. We heb-
ben het model, zoals het er 
nu staat, bestaande uit een 
amateurdeel en een hoog 
professioneel gedeelte van 
nationale- en internationa-
le ensembles dus ook samen 
ontwikkeld. Ons model is 
bos, stad, metropool. We kie-
zen er bewust voor de uitvoe-
ringen niet alleen in concert-
zalen te laten plaatsvinden. 
Dat doen we al bijvoorbeeld 
met de Hofjesconcerten in de 
binnenstad van Haarlem. We 
hadden eigenlijk al een oude 
wens om iets te doen in dat 
prachtige duingebied waar 
Haarlem door omgeven is. 
In 2013 zouden we ons eer-
ste duinconcert op Duin en 
Kruidberg hebben. Dat ver-
dronk echter jammerlijk door 
de gigantische regenbuien. 
We zijn toen uitgeweken naar 
Overveen en dat werd uitein-

delijk een mooi concert en 
ons eerste buitenexperiment. 
In 2015 waren we zo druk be-
zig met een aantal grote pro-
jecten, dat het er niet meer 
van gekomen is zoiets te or-
ganiseren, de Hofjesconcer-
ten uitgezonderd. Inmiddels 
zijn er akoestische mogelijk-
heden ontwikkeld, waardoor 
het mogelijk is een volwaar-
dig concert te geven in de 
buitenlucht. En dat terwijl de 
aanwezigheid van de natuur 
voelbaar, zichtbaar en hoor-
baar is. Op De Overplaats 
komt van donderdag 6 tot en 
met zaterdag 8 juli een gro-
te tent: in feite is het een heel 
groot dak. Onder de koepel 
van de tent geven we hier op 
deze dagen concerten met 
uitzicht op de natuur. Deze 
Woodbirds-concerten vereni-
gen eigenlijk cultuur en na-
tuur. De muziek is aangepast 
op dit onderwerp: heel veel 
componisten hebben im-
mers muziek geschreven die 
iets met de natuur van doen 
heeft. Natuur is een oude in-
spiratiebron en daarom wil-
len wij hier graag iets mee 
doen in de vorm van vocale 
ensemble muziek. Het is tijd-
loze en verstilde muziek, met 
af en toe een stevige knip-
oog naar regelrechte swing. 
Voces8, Wishful Singing, En-
semble Dialogos en het Ol-
ga Vocal Ensemble brengen 
onder meer Engelse madri-
galen, een Keltische epos, 
Scandinavische natuurlyriek, 
Gregoriaanse eenstemmig-
heid en prachtige popsongs. 
Op de tweede avond worden 

er tevens wandelingen naar 
de concertplekken georgani-
seerd.  Er zijn namelijk meer 
plekjes waar het goed toe-
ven is en waar de akoestiek 
door de bomen wordt ge-
vormd. De zang is daardoor 
mooi en goed hoorbaar. Het 
is voor ieder wat wils. Wood-
birds wordt afgesloten op za-
terdag 8 juli in de ochtend 
met een familieconcert door 
Wishful Singing: zingend op 
wereldreis met 5+ kinderen. 
Ook voor kinderen is er dus 
een fantastisch programma. 
Je moet zelf maar gaan luis-
teren.”  Meer informatie over 
kaarten en het programma 
op www.koorbiennale.nl.
Bart Jonker

Linksboven: Wishful Singing (foto: Ronald Knapp). Rechtsboven: Voces 8. Linksonder: Olga 
Vocal Ensemble. Rechtsonder: Ensemble Dialogos (foto: Swithun Jan Gates).

Vogels vliegen 
uit…
Heemstede - Daar sta je 
dan: net uit de nestkast aan 
de Cruquiusweg en dan met 
flinke vleugelslag het leven 
tegemoet.

Foto: Jan Lemsom,
Heemstede.

Straatspeelavond bij jou in de buurt
Heemstede – De laatste 
Straatspeelavond van WIJ 
Heemstede is op vrijdag 7 ju-
li. Dan wordt er gespeeld in 
de Ooievaarlaan in de Vogel-
wijk. Kom je ook? Spelmate-
riaal wordt meegebracht en 

meespelen kost niets. Op de 
straatspeelavond wordt de 
Ooievaarlaan vanaf 17.00 uur 
afgesloten voor verkeer. Om-
wonenden krijgen bericht. De 
straatavond duurt van 18.30 
tot 20.30 uur. 
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Regio - Natuurgebied Mid-
denduin in Overveen heeft 
vele variaties in landschap-
pen en biotopen. Het gebied 
heeft een rijke geschiedenis. 
De fl ora kent zijn eigenaar-
digheden maar ook specifi e-
ke vogels zijn hier te vinden. 
Het IVN Zuid-Kennemerland 
houdt hier jaarlijks vele na-

tuurexcursie en –werkdagen.
Middenduin is een prach-
tig duingebied en kenmerkt 
zich door de afwisseling tus-
sen natte duinvalleien en be-
bost en open duin. Midden-
duin dankt zijn naam aan het 
gehuchtje Middenduin, dat 
van 1722 tot 1807 aan het 
eind van de Zanderijvaart 
heeft gelegen, daar waar nu 
nog de duinboerderij aan de 
Zeeweg ligt. Het uitkijkpunt 
De Kemperberg was in 1803 
onderdeel van het Napoleon-
tische leger. Daarnaast be-
vindt zich in het gebied een 
ijskelder waar vroeger stuk-
ken ijs werden opgeslagen 
voor de bewoners van Land-
goed Duinlust en waarin te-
genwoordig vleermuizen sla-
pen en overwinteren.
Op vrijdag 14 juli kunt u het 
zelf allemaal bekijken, beluis-
teren en bespreken. Aanvang 
van de excursie met IVN is 
10.00 uur, ingang Midden-
duin aan de Duinlustweg 10, 
Overveen. Reserveren/aan-
melden graag via www.np-
zuidkennemerland.nl.

Regio
denduin in Overveen heeft 
vele variaties in landschap-
pen en biotopen. Het gebied 
heeft een rijke geschiedenis. 
De fl ora kent zijn eigenaar-
digheden maar ook specifi e-
ke vogels zijn hier te vinden. 
Het IVN Zuid-Kennemerland 
houdt hier jaarlijks vele na-

ER OP UIT IN 
DE REGIO

Zo dichtbij en toch zo ‘verscholen’

Ontdek buitenplaats Elswout
Regio - Wandel op zondag 9 
juli samen met een gids van 
Staatsbosbeheer over Els-
wout en ontdek de rijke ge-
schiedenis van deze schit-
terende buitenplaats. Tij-
dens deze  excursie hoort u 
alles over de bijzondere na-
tuur, cultuurhistorie en archi-
tectuur van Elswout. De wan-
deling start om 14.00 uur bij 
het poortgebouw aan de Els-
woutslaan 12a te Overveen. 
Aanmelden kan op:
www.staatsbosbeheer.nl/

ontdekelswout. De kosten 
bedragen: 7,50. Elswout is bij-
na 400 jaar oud en staat be-
kend als de mooiste en best 
bewaarde buitenplaats van 
Nederland. Op Elswout heb-
ben door de eeuwen heen 
veel bijzondere verhalen af-
gespeeld in de imposante 
monumentale gebouwen en 
prachtige tuinen.

Overal in het landschap 
zijn sporen te vinden van 
de rijke buitenplaats-

Foto: Charlotte Bogaert

Zomerconcert
Voor het zingen 

naar de kerk
Regio - Op zaterdagmid-
dag 8 juli gloort het Noor-
derlicht aan de Haarlemse 
hemel! Het wordt voortge-
bracht door twintig stem-
men die zullen zingen van 
de liefde en andere men-
selijke ongemakken. Het 
concert vindt plaats in de 
Nieuwe Kerk te Haarlem 
en met deze prachtige 17e-
eeuwse omlijsting belooft 
het een magische, zo niet 
sacrale middag te worden.
Zanggroep Noorderlicht 
brengt klassieke en ro-
mantische werken van on-
der andere Copeland, Pur-
cell, Elgar, Bach, Brahms, 
Gjeilo en Gotink.Het con-
cert duurt van 15.30 tot 
16.30 uur. Locatie: Nieuwe 
Kerksplein, Haarlem. En-
tree: uw gift.

eigenaren. Onderweg kom je 
eeuwenoude bomen, mos-
hellingen en unieke plant- 
en diersoorten tegen, zoals 

orchideeën, vleermuizen en 
zelfs een geelvleugel ara.
Kortom, deze wandeling is 
een feest voor je zintuigen!

Met de boswachter naar levend veen bij Halfweg
Regio – Geniet van een 
mooie zomeravond tijdens 
een wandeling met de bos-
wachter bij Halfweg. Die 
wordt georganiseerd door 
Landschap Noord-Holand, 
op vrijdag 14 juli. U gaat naar 

De Batterij, een restant van 
het Fort aan het Zwet. Het 
is een versterking uit de tijd 
van Napoleon en maakt on-
derdeel uit van het Spaarn-
wouderveen. Dat is lang ge-
leden ontstaan toen hier tij-

dens een zware storm de dijk 
doorbrak. Een drama natuur-
lijk, maar het leverde in de 
loop van de jaren een prach-
tig natuurgebied op. Er groei-
en bijzondere planten zoals 
orchideeën en zelfs heide. De 
wandeling duurt van 19.30 
tot 21.00 uur. De boswachter 
vertelt wat zo bijzonder is aan 
‘levend veen’. Bij minder goed 
weer is het handig als u laar-
zen aantrekt.
Zin om mee te gaan? Meldt u 
aan op www.gaatumee.nl.
Vertrekpunt is het twee-
de hek aan de Batterijweg 
te Halfweg, wanneer u deze 
in rijdt vanaf de Spaarndam-
merweg. Deze weg loopt aan 
de noordkant van de spoor-
lijn van Haarlemmerliede 
naar Halfweg.

Kosten: 7,- euro. Korting voor 
kinderen en leden. Vooraf re-
serveren is handig, maar ter 
plekke aanmelden en betalen 
is ook mogelijk.

Foto: Dutchphoto
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Regio - Op zondag 9 juli or-
ganiseert de KNNV-Libellen-
werkgroep Zuid-Kennemer-
land haar jaarlijkse libellen- 
en vlinderexcursie op land-
goed Middenduin. Tijdens 
deze publiekswandeling krij-
gen deelnemers het een en 
ander te horen over de leef-
wijze en voortplanting van li-
bellen en kunnen natuur-
lijk deze insecten van dicht-
bij bekijken.
Naast de grote keizerli-
bel, een prachtige, stati-
ge libel, drie soorten heide-

libellen en verschillende 
soorten waterjuffers kunt u 
de platbuik en de zuidelij-
ke keizerlibel aantreffen. Bij 

Film & 
Lunch WIJ 
Heemstede

Heemstede – Een Ne-
derlandse komisch dra-
ma staat gepland bij WIJ 
Heemstede op donderdag 
13 juli. Op het scherm een 
waargebeurd verhaal over 
de betoverende Maggie 
Smith. Zij speelt Miss She-
perd, een oude dame die 
gedurende vijftien jaar in 
een busje op de oprijlaan 
woonde van Alan Bennett, 
een Britse schrijver. Na 
verloop van de jaren ont-
wikkelen zij een bijzonde-
re band.

De fi lm begint 10.30 uur 
in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. De kosten in-
clusief lunch zijn 13,50.  
Reserveren kan tot ui-
terlijk dinsdag 11 juli via: 
www.wijheemstede.nl of 
5483828 of bij de receptie 
van de Luifel.

In De Heemsteder van 28 juni 2017 staat een ingezonden 
stuk van de heer Slagmolen. Hij beschrijft de behande-
ling van het verkeersmodel voor de nieuwe Vomar op de
Binnenweg/Eikenlaan in de raadscommissie Ruimte van
15 juni.
 
De heer Slagmolen gaat in op de resultaten van het ver-
keersonderzoek van bureau Advin. Wij constateren feite-
lijke onjuistheden in zijn reactie. Een inhoudelijke reac-
tie geven we graag in september, wanneer alle zienswij-
zen op het ontwerp-bestemmingsplan behandeld zijn. Dit 
ontwerp-bestemmingsplan ‘Centrum en omgeving, twee-
de gedeeltelijke herziening’ ligt tot en met 10 augustus ter
inzage bij de gemeente. Tot dan kan iedereen zienswijzen 
op het plan indienen.
College van burgemeester en wethouders Heemstede
 

‘Lijdensweg rond de
nieuwe Vomar’

Reactie op lezerspost

‘Lijdensweg rond de

Grote keizerlibel.

Libellen- en vlinderexcursie Middenduin
regen gaat de excursie niet 
door. In verband met de be-
perkte parkeerruimte worden 
de deelnemers verzocht per 
fi ets te komen. De excursie 
begint om 12.00 uur en het 
vertrek is bij de ingang van 
de Duinlustweg in Overveen 
(naast het voormalige CIOS-
terrein).
De libellen- en vlinderexcur-
sie zal ongeveer 2 uur duren. 
Deelname is gratis en aan-
melden vooraf is niet nodig. 
Aangeraden wordt een klei-
ne verrekijker mee te nemen.

Leerlingen van Hageveld geven 
lezing in Museum Haarlem
Regio - Het leek Victor van 
der Sman en Gijs Wolles een 
goed plan om voor hun maat-
schappelijke stage met hun 
eigen omgevingsgeschiede-
nis aan de slag te gaan. Zij 
kenden Museum Haarlem
en waren benieuwd naar de 
verhalen achter de objecten 
die zij hier aantroffen. Beide 
studenten hebben een object 
uitgezocht en zullen hierover 
op zondag 9 juli in Museum 
Haarlem een lezing geven.

Iedereen is van harte uitge-
nodigd om hiernaar te komen 
luisteren. De lezing is gratis, 
maar voor het museumbe-
zoek geldt de normale toe-
gangsprijs (7,- euro). De le-
zing start om 15.00 uur.

In hun speurtocht welk ob-
ject zij verder wilden onder-
zoeken, mochten de leerlin-
gen uit 4 vwo van het Colle-

ge Hageveld zelfs een kijk-
je in het depot van het mu-
seum nemen. Hier trof Vic-
tor een maquette van de St-
Bavokerk opgebouwd uit lu-
ciferhoutjes. Hij zal bezoe-
kers meenemen in de bijzon-
dere verhalen die over deze 
oude kerk te vertellen zijn. En 
Gijs was onder de indruk van 
de verhalen over de slag bij 
Damiate.
Hij gaat hier een levendig 
verhaal over vertellen alsof 
hij er zelf bij is geweest. Ook 
zal hij uitleggen waarom dit 
verhaal zo belangrijk is voor 
de geschiedenis van Haar-
lem, en wat van het verhaal 
klopt en wat niet.
Om zeker te zijn van een plek 
is reserveren via:
info@museumhaarlem.nl ge-
wenst. 
Het museum vindt u aan het 
Groot Heiligland 47 te Haar-
lem. 

Fototentoonstelling Grote Paul Stichting & 
KZOD Kloostergangen Haarlem

Regio - Deze week vindt de start plaats van 
een bijzondere foto-tentoonstelling in De 
Kloostergangen te Haarlem. Het betreft een 
samenwerking van de Grote Paul Stichting 
(opgericht als hommage aan Paul Huf) en 
de bijna 200 jaar oude kunstenaarsvereni-
ging KZOD (Kunst Zij Ons Doel) uit Haar-

lem. Een tentoonstelling waar zowel win-
naars van de ‘Grote Paul’ prijs als leden 
van KZOD aan mee doen. De opening van
deze expositie vindt plaats op vrijdag 7 ju-
li om 15.30 uur door Jaap Pop, Haarlems 
voormalige burgemeester en verwoed ama-
teurfotograaf.

‘Kinderen en hun verlies’
Bretels bondgenoten in het park 
Regio – Stichting Bretels or-
ganiseert zondag 9 juli ‘Bre-
tels Bondgenoten’; midda-
gen voor kinderen en jonge-
ren die een ouder gaan ver-
liezen of hebben verloren. Dit 
keer is gekozen voor een ont-

spannen dag in het park. De 
kinderen kunnen een djem-
bé workshop volgen, spelle-
tjes doen, een  balletje trap-
pen of knutselen. De bijeen-
komst is bedoeld voor kinde-
ren en jongeren die een ou-
der gaan verliezen of heb-
ben verloren. De aanvang is 
14.00 uur in de Haarlemmer-

hout, nabij Café Nurks (Her-
tenkamplaan 1, Haarlem). 
Rond 17.00 uur wordt de mid-
dag afgesloten. Aanmelden 
kan via www.stichtingbre-
tels.nl/bijeenkomsten of in-
fo@stichtingbretels.nl. Er zijn 
geen kosten aan deelname 
verbonden.

Meer informatie over de 
stichting is te vinden op 
www.stichtingbretels.nl en 
op Facebook.

Grote afvalcontainer in de brand
Heemstede - De brandweer 
van Heemstede moest dins-
dagmiddag vorige week in 
actie komen omdat er brand 
was uitgebroken in een grote 
puincontainer aan de Brons-
teeweg. 
Met schuim en water is de 
brandweer zo’n 30 minuten 
beziggeweest om het vuur 
helemaal te doven. Terwijl de 
brandweer het vuur aan het 
blussen was, is de straat af-
gezet. Een automobilist die 

geen zin had om te wach-
ten is om de brandweerwa-
gen gereden en reed over 
een brandslang die hierdoor 
kapot ging. De automobi-
list reed na het incident door, 
maar het kenteken is geno-
teerd.
Het is nog onduidelijk wat 
de oorzaak van de brand 
was. De bluswerkzaamheden 
trokken veel aandacht van de 
kinderen die in de buurt net 
uit school kwamen.

Fotografi e: Michel van Bergen
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Verbroedering in woonzorgcentrum Bosbeek in Heemste-
de. Deze mevrouw bood haar laatste stukje haring aan de 
accordeonist aan, als bedankje. De visboer deelde vorige week 
honderden haringen uit op de acht locaties en het hoofdkan-
toor van Sint Jacob.

Haring happen op Bosbeek en 
andere locaties van St Jacob

Heemstede - Twee weken 
geleden trakteerde Stichting 
Sint Jacob al haar bewoners, 
vrijwilligers, mantelzorgers 
en personeel op Hollandse 
Nieuwe. Een haringkar be-
zocht alle locaties van Sint 
Jacob. De koude haring werd 
warm ontvangen tijdens het 
mooie zomerweer. 
De aftrap van deze haring-
toer werd gedaan op maan-
dagochtend 19 juni in Klein 
België, waar huiselijkheid 
en zoveel mogelijk genieten 
voorop staan. Sneeuwwals 
“Deze mevrouw komt echt 
niet vaak beneden, maar nu 
wel!” vertelt een medewerker. 
“Heel bijzonder en echt leuk 
hoor!” Omdat niet alle bewo-
ners naar beneden kunnen 
komen, worden zij allemaal 
bezocht door een medewer-
ker die haring bij ze langs 
brengt. Niemand wordt over-
geslagen. En voor als iemand 
geen vis lust, is er een alter-
natief.

Open dag imker Kinderboerderij
Heemstede – Altijd al eens 
over de schouder van een 
imker willen meekijken? 
Hoe ziet de koningin eruit, 
heeft ze echt een hofhou-
ding en wat houdt het im-
keren eigenlijk allemaal in?                                   
Het houden van bijen is mo-
menteel helemaal hot. Zo 
staan er onder meer bijenvol-
ken bij de Koninklijke fami-
lie en in de binnentuin van de 
Tweede Kamer in Den Haag. 
Maar ook op het dak van het 
stadhuis van Haarlem en op 
het Raadhuis van Heem-
stede staan bijenkasten.                                         
Op zondag 9 juli (van 13.00 
tot 16.00 uur) geeft de Heem-
steedse imker Pim Lemmers 
in het bijenhuis van Kinder-
boerderij ’t Molentje tekst 

en uitleg over de wonder-
lijke wereld van de bijen. 
Kinderen kunnen zich als im-
ker verkleden, er is een de-
monstratie honing slinge-
ren en er is honing van de 
Kinderboerderij te koop. Toe-
gang gratis.

Op de voorgrond links de Heemsteedse PvdA-afdelingsvoor-
zitter Sjaak Struijf, rechts de Heemstede gemeentearchivaris 
Lieuwe Zoodsma, op de achtergrond kijken mee (v.l.n.r.) Gerda 
Luesink, Saskia Noorman-den Uyl, Ad van Amerongen, Romée 
Pameijer (en Pieter van der Hoeven) van de PvdA Heemstede.

Afdelingsarchief PvdA naar 
Noord-Hollands archief
Heemstede - De Partij van 
de Arbeid vindt het belangrijk 
dat burgers dichtbij de poli-
tiek komen. Daarom zijn ver-
gaderingen openbaar en zijn 
bestuurders bereikbaar en 
gemakkelijk vindbaar op in-
ternet. Al jaren houdt de afde-
ling een archief bij. Dit archief 
is voor de jaren vanaf 1972 tot 
2007 nu ook voor geïnteres-
seerden en onderzoekers vol-
ledig openbaar toegankelijk. 
Op initiatief van voormalig af-
delingssecretaris Coby Kroon 
werd het donderdag 29 juni 
overgedragen aan het Noord-
Hollands archief aan de Jans-
straat in Haarlem. De Heem-

steedse gemeentearchiva-
ris Lieuwe Zoodsma nam het 
daar in ontvangst. Hij en af-
delingshoofd archief- en col-
lectiebeheer Klaartje Pompe 
benadrukten de waarde van 
dergelijke bronnen van infor-
matie om de politieke ontwik-
kelingen terug te zoeken, zo-
als bijvoorbeeld de samen-
werking in Progressief Heem-
stede en andere trends en 
ideeën. In Heemstede is de 
Partij van de Arbeid de eerste 
partij waarvan het afdelings-
archief nu publiek beschik-
baar is. Alle documenten zijn 
te vinden op de website van 
het Noord-Hollands archief.

RCH-Pinguïns rukt op naar de vierde plaats
Heemstede - Met nog 3 
speelrondes met dubbels te 
gaan loopt het eerste com-
petitiegedeelte in de Over-
gangsklasse ten einde. De 
bovenste 3 gaan met de on-
derste 3 van de Hoofdklas-
se spelen om 4 plekken in 
de hoofdklassecompetitie 
van 2017. De onderste 6 van 
de Overgangsklasse strijden 
daarna tegen elkaar in pou-
le B voor het vermijden van 
de 6e plaats, die kán leiden 
tot een promotie/degradatie-
wedstrijd tegen de kampioen 
van de 1e klasse. De num-
mers 4 t/m 10 van de regulie-
re competitie spelen vervol-
gens in poule A nergens om. 
De tegenstander van RCH dit 
weekend (Orioles) heeft zich 

al neergelegd bij het spelen 
in poule B en maakt zich, in 
de wetenschap dat daarin al-
le clubs weer met 0 punten 
beginnen, niet meer druk om 
de daaraan voorafgaand nog 
te spelen wedstrijden.
De Orioles richten zich al 
volledig op de nacompeti-
tie, waarin zij hopen met een 
versterkte pitchersstaf de 
laatste plaats te kunnen ver-
mijden. De wedstrijden dit 
weekend tegen RCH had-
den dan ook niet veel om het 
lijf. Zaterdag in Bergschen-
hoek stond de enig beschik-
bare pitcher (Eithelie Lei-
to) voor de ondankbare taak 
de hele wedstrijd op de heu-
vel te staan. In de eerste 2 in-
nings kon hij de schade nog 

beperken tot 2 Heemsteed-
se runs, maar in de 3e slag-
beurt moest hij maar liefst 11 
slagmensen in de ogen kij-
ken, die bij elkaar 8 honksla-
gen produceerden, goed voor 
7 runs. Omdat in gelijk 3 de 
thuisploeg 2 keer kon scoren 
op het werpen van Dion Steyl, 
die overigens weinig pro-
blemen kende, was het nog 
de vraag hoeveel innings de 
wedstrijd zou gaan duren. Het 
werden er 7, omdat RCH in de 
6e slagbeurt nog 1 x scoorde 
en in de 7e 3 x. Closer Lars 
Werkman voorkwam met 
3 x 3 slag in gelijk 7 dat de 
wedstrijd onnodig gerekt 
werd. 
Zondag in Heemstede had-
den de Orioles precies 9 spe-
lers beschikbaar en speel-
den dus zonder DH. “Wer-
per” Marwin Kleinmoedig 
hield echter, ondanks een 
snelle 6-0 achterstand na 2 
innings, nog vrij lang stand, 
want na 7 slagbeurten stond 
het pas 8-0.  De Heemsteed-
se pitchers (Al Morales in 5 
2/3 en Hylke van Viersen in 
1 1/3 innings) bleven moeite-
loos overeind, maar op wer-
per nr.3, Lars Broersen,   had 
de Bergschenhoekse aan-
val meer kijk, met 3 runs en 
een 8-3 tussenstand na 7,5 
slagbeurten als gevolg. Dat 
het toch nog tot een vroegtij-
dig einde kwam was het ge-
volg van de vermoeidheid van 
Marwin Kleinmoedig, die in 
gelijk 8 de stand zag oplopen 
tot 13-3 en na 161 worpen 
het strijdtoneel mocht verla-
ten.  De hele line up van RCH 
kon dit weekend zijn slagge-
middelde oppoetsen. Daan 
Groenewoud deed de beste 

Heemstede - Aan de PC Boutenskade valt deze mooie 
vlinderstruik te ontwaren. Niet in een tuin maar ‘eenzaam’ 
pal aan de waterkant (Leidsevaart). De struik staat vol in 
bloei en is een ware blikvanger voor ieder die langs de kade 
komt. Zou iemand de struik daar hebben geplant een jaar 
of wat geleden ter verfraaiing van de graskant? In elk geval 
vormt de vlinderstruik een sieraad voor het langsvarend/ 
lopend en -rijdend oog. 
 

Zomaar in de gras/walkant

zaken. Van het totaal van 32 
honkslagen nam hij er 7 voor 
zijn rekening, ook nog eens 
goed voor 5 binnengeslagen 
punten. 

Zaterdag om 14.00 uur ont-
vangt RCH de reserves van 
Twins. De return, een dag la-
ter in Oosterhout, vangt aan 
om 15.00 uur.
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Eenvoudige tips om het vakantie-
inbrekers niet te makkelijk te maken
Regio - Koffers gepakt, auto 
volgeladen. Heerlijk een paar 
weken op vakantie. Nog een 
laatste rondje door het huis. 
De vaatwasser leeg. Gas en 
lichten uit, ramen en deu-
ren op slot… Check, check, 
dubbelcheck en dan met een 
goed gevoel op vakantie! Tot 
je een paar weken later heer-
lijk uitgerust thuiskomt en 
je hele huis overhoop is ge-
haald. Een inbraak! Jaarlijks 
overkomt dit zo’n 15.000 va-
kantiegangers. Moet je dan 
maar niet meer op vakantie 
gaan? Of had je het kunnen 
voorkomen? Een oplettende 
dief constateert heel snel of 
iemand niet thuis is. Doordat 
post en kranten zich zicht-
baar opstapelen in de brie-
venbus of op de deurmat bij-
voorbeeld. Of keurig gesor-
teerd in het zicht op tafel lig-
gen. Ook valt het al snel op 
als er ’s avonds maar 1 of 2 
lampjes in de woonkamer 
branden en de lamellen ook 
overdag potdicht zijn. Al-
lemaal signalen dat de be-
woners weg zijn. Een inbre-
ker heeft zodoende alle tijd 

om zich toegang tot je huis 
te verschaffen en de spullen 
waar je zo aan gehecht bent, 
mee te nemen. De armband 
die je van je oma hebt gekre-
gen of je laptop met alle fo-
to’s van de (klein)kinderen 
om maar eens wat te noe-
men!

70 procent achterdeur-
sloten zeer slecht
Je huis duidelijk onbewoond 
achterlaten, vergroot de kans 
op inbraak. Die vindt in de 
meeste gevallen plaats via 
de achterzijde, bij de achter-
deur of via het (keuken)raam. 
Een ervaren inbreker ziet in 
een oogopslag of een ach-
terdeurslot een ‘makkie’ is of 
dat het een zware klus gaat 
worden. Meestal kiest hij 
voor de makkelijkste optie. 
In de zomer heeft hij tenslot-
te keus te over: er zijn heel 
veel mensen voor langere tijd 
van huis. Onderzoek wijst uit 
dat maar liefst 70 procent van 
de achterdeuren een zodanig 
slecht slot of beslag heeft dat 
een inbreker met schroeven-
draaier en tang binnen 1 mi-

nuut binnen is. En dán heeft 
hij volop tijd om op zoek te 
gaan naar jouw waardevolle 
spullen.

Tips om met een veilig
gevoel op vakantie te gaan
Voor alle leeftijdsgroepen 
geldt: Maak het inbrekers 
nooit makkelijk, vooral niet 
tijdens de vakantie.
Om straks met een gerust 
gevoel naar je vakantiebe-
stemming af te reizen, heeft 
de stichting Nationale In-
braakpreventie Weken 7 een-
voudige tips voor je:
•  Vraag iemand om je brie-

venbus regelmatig te legen.
•  Leg de post niet in stapel-

tjes op tafel, maar uit het 
zicht, in een kast bijvoor-
beeld.

•  Berg juwelen en andere 
kostbaarheden op.

•  Zet een tijdschakelaar op 
alle lampen die je norma-
liter ’s avonds aanhebt en 
stel ze in op verschillende 
tijdstippen.

•  Laat de lamp in de slaap-
kamer nog een kwartiertje 
aan nadat alle lampen in de 

woonkamer zijn uitgegaan.
•  Doe je je lamellen of gor-

dijnen normaal gesproken 
helemaal dicht bij het sla-
pengaan, verander dat dan 
een paar weken voordat je 
op vakantie gaat. Laat ze 
half open zodat je overdag 
en ’s avonds wel naar bin-
nen kunt kijken, maar daar-
bij geen zicht hebt op de 
hele kamer. Kijkt een inbre-
ker stiekem naar binnen, 
dan kan hij niet de comple-
te ruimte overzien.

•  Ruim je woonkamer en keu-
ken juist niet perfect netjes 
op. Laat een kopje op tafel 
staan of wat afwas op het 
aanrecht. En een krant of 
open boek, alsof je zo weer 
verder kunt gaan lezen.

• Vraag een van je buren om 

een oogje in het zeil te hou-
den en post niet teveel op so-
cial media waaruit blijkt dat 
je langere tijd niet thuis bent. 
Of stel je privacy-instellingen 
van Facebook zodanig in dat 
alleen goede vrienden en fa-
milieleden je kunnen volgen.
Doe de inbraakpreventie-
check via:
www.inbraakmislukt.nl.
Print de tips en plaats, als 
de test dat adviseert, nieuw 
beslag op deuren en ramen 
voor je vertrek. Of plaats een 
anti-inbraakstrip op je deur 
(en tegenwoordig ook op je 
raam) die een inbreker al van 
verre ziet en een bewezen 
preventieve werking heeft. 
Zo verklein je de kans op in-
braak en ga je ontspannen 
met vakantie!

Regio - De Provincie Noord-
Holland meet jaarlijks, in de 
regio’s IJmond, Havenge-
bied Amsterdam en Haar-
lemmermeer, de luchtkwa-
liteit. Uit de meetresultaten 
is gebleken dat ook in 2016 
,op alle meetlocaties, is vol-
daan aan de Europese wet-
telijke grenswaarden. In al-
le drie de regio’s wordt op 
geen enkele locatie voor de 
jaargemiddelde concentra-
ties fijnstof (PM10 en PM2,5) 
overschreden. Ten opzichte 
van 2015, zijn er op sommige 
plekken wel lichte stijgingen 

voor stikstofdioxide (NO2) 
gemeten. Deze waarden lig-
gen nog wel ruim onder de 
grenswaarden. Dit zijn de be-
langrijkste conclusies uit de 
datarapporten luchtkwaliteit 
over 2016.
De metingen worden uitge-
voerd als aanvulling op het 
Landelijk Meetnet Luchtkwa-
liteit van het RIVM, om meer 
gedetailleerde regionale in-
formatie te verkrijgen. 
 
Varend ontgassen
Sinds 1 maart is er in Noord-
Holland een verbod op het 

varend ontgassen van ben-
zeen en sterk benzeenhou-
dende koolwaterstoffen van 
kracht. Benzeen is een stof 
die slecht is voor de gezond 
en veroorzaakt bovendien 
stank. Door dit verbod wordt 
de luchtkwaliteit verbeterd 
en de leefbaarheid in Noord-
Holland vergroot.
 
Milieudialoog
De provincie Noord-Holland 
en de betrokken partijen zet-
ten zich in voor een goede 
balans tussen economische 
ontwikkeling en een gezonde 

leefomgeving. Constant stre-
ven ze naar de verbetering 
van de kwaliteit van de leef-
omgeving in de betrokken 

regio’s. De actuele resultaten 
van het provinciaal meetnet 
zijn online te raadplegen op 
de site www.luchtmeetnet.nl.

Inwoneraantal Noord-Holland stijgt naar
3,2 miljoen in 2040: 212.000 woningen nodig
Regio - De bevolking in 
Noord-Holland groeit van 2,8 
miljoen inwoners in 2017 naar 
bijna 3,2 miljoen in 2040. Het 
grootste deel van de groei zit 
in het zuiden van de provin-
cie; vooral in en rondom Am-
sterdam neemt de bevolking 
fors toe. Tegelijkertijd ver-
grijst de bevolking in de he-
le provincie. Ook het aan-
tal huishoudens neemt hier-
door toe, dit zorgt voor een 
groei van de woningbehoefte 

van 212.000 woningen. Deze 
gegevens komen uit de pro-
vinciale bevolkingsprognose 
2017-2040, die inzicht geven 
in de verwachte demografi-
sche ontwikkelingen. Gede-
puteerde Joke Geldhof: “De 
vraag extra woningen ligt met 
name in de stedelijke omge-
ving. De prognose kan de re-
gio’s helpen te bepalen waar 
aan welk soort woningen het 
meest behoefte is. Daardoor 
kunnen zij beter aansluiten 

op de toenemende vraag.” De 
regio Amsterdam is bij uit-
stek populair en trekt bewo-
ners uit grote delen van Ne-
derland. Met name het aan-
tal vrouwen dat studeert en 
werkt is de afgelopen de-
cennia gestegen. Zij verhui-
zen op jonge leeftijd, ook uit 
andere provincies, naar Am-
sterdam en blijven hierna 
vaak in Noord-Holland wo-
nen. Ook vanuit het buiten-
land komen veel nieuwe in-

woners naar Noord-Holland. 
Deels door asielmigratie, 
maar vooral vanwege werk 
en studie.
 
Bevolkingssamenstelling
Terwijl in Noord-Holland de 
bevolking flink doorgroeit, 
verwacht het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek (CBS) 
dat de totale bevolking in Ne-
derland steeds minder hard 
gaat groeien.
In de toekomst neemt vooral 
het aantal alleenstaande ou-
deren toe, huishoudens wor-
den kleiner en het aantal be-
woners per woning neemt 
af. In combinatie met bevol-
kingsgroei zijn hierdoor in al-
le regio’s van Noord-Holland 
nog extra woningen nodig.
 
Vergrijzing
Ondanks de instroom van 
jonge mensen, vergrijst ook 
in Noord-Holland de bevol-
king. De bevolkingsgroei tot 
2040 bestaat voor 77% uit in-
woners van 65 jaar en ouder 
en de huishoudensgroei zit 
bijna volledig bij oudere pa-
ren en alleenstaande huis-
houdens. Het aantal jonge-

ren en gezinnen met kinde-
ren neemt in het zuiden nau-
welijks toe en daalt in Noord-
Holland Noord. Door de ver-
hoging van de AOW-leeftijd 
neemt het aantal werkende 
ouderen toe en wordt de da-
ling van de beroepsbevolking 
enigszins gecompenseerd. In 
Noord-Holland Noord gaat 
de beroepsbevolking naar 
verwachting vanaf 2021 da-
len, terwijl in het zuiden na 
2025 de groei afvlakt.
 
Prognose
Zuid-Kennemerland
De regio Zuid-Kennemer-
land vormt een aantrekke-
lijke groene woonomgeving 
op korte afstand van Am-
sterdam. De vraag naar wo-
ningen in deze regio is groot. 
Als gevolg hiervan wordt de 
toekomstige groei vooral be-
paald door de groei van de 
woningvoorraad. Met name 
in Haarlem zijn hiervoor bin-
nenstedelijke mogelijkheden. 
In de prognose neemt het 
aantal inwoners en huishou-
dens in de regio nog flink toe, 
ongeveer 26.000 inwoners en 
16.000 huishoudens.

 ‘ Wel lichte stijging stifstofdioxide, maar onder de grenswaarden’
Luchtkwaliteit in Noord-Holland op orde
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Gespannen gezichtjes maar ze gaan de uitdaging graag aan

Demonstratieturnen bij HBC Gymnastics
Heemstede - Lekker zwaai-
en met je lijf, op je handen 
staan of je evenwicht zien te 
houden op een balk van 10 
cm breed, je kunt het leren 
als je gaat turnen bij HBC, 
die club met heel veel spor-
ten in Heemstede. Turnen is 
geen lichamelijke oefening of 
gym zoals je op school krijgt, 
maar een toestelsport waar-
bij kracht, fl exibiliteit, snel-
heid, coördinatie, balans en 

elegantie naar voren komen. 
Al deze eigenschappen zijn 
van groot belang in de sport. 
Dinsdag 27 juni gaf HBC 
Gymnastics een demonstra-
tie in de gymzaal van de ba-
sisschool De Evenaar, waar 
tientallen meisjes lieten zien 
wat zij in het seizoen van de 
trainers Marielle, Marlies, 

Monique en Jos geleerd heb-
ben. Dat zag er soms spec-
taculair uit. Maar ook niet 
te verwonderen want HBC 
Gymnastics scoort regionaal 
hoog. Ze zijn tweede in het 
klassement met medailles. 
Ze lieten een vrije oefening 
zien op muziek. Het gaat al-
lemaal soepel en gemakke-

lijk, maar je moet je wel hou-
den aan de onderdelen die 
vastliggen, want die leveren 
de punten op. Dat geldt voor 
alle onderdelen als de brug 
met ongelijke leggers, vloer, 
evenwichtsbalk. Zijn ze een-
maal bezig dan klinken er re-
gelmatig  termen als fl ik-fl ak, 
radslag, salto, overslag, kop-
rol en Arabier, de turnoefe-
ningen. De kinderen, allemaal 
tussen de acht en twaalf jaar, 
laten zien hoe hoog ze kun-
nen ‘vliegen’, hoe sierlijk ze 
kunnen bewegen op muziek, 
ze buitelen aan de rekstok en 
vliegen naar de hogere rek-
stok. De evenwichtsbalk is 
altijd spannend om te zien. 
Je ziet al aan de gespannen 

Erik Laarhoven (links) feliciteert Jos Holdorp.

gezichtjes van de deelneem-
sters hoe moeilijk het is, maar 
ook hoe graag ze de uitda-
ging aangaan. Je staat toch 
ruim een meter boven de 
grond. Tussen de verschillen-
de onderdelen wordt gewis-
seld van toestellen, slepen 
met matten, rekstoktoestel-
len, balken, het gaat allemaal 
even soepel. Iedereen doet 
mee, ze staan te trappelen 
om te helpen. Na de demon-
stratie leven de kinderen zich 
uit op de trampoline en de 
tumblingmat, een dikke op-
blaasmat, wel 10 meter lang 
en lekker breed. Je springt er 
net zo hoog als op de maan, 
zo leer je spelenderwijs daar-

mee om te gaan. Dat gevoel 
te krijgen. Dat is leren tur-
nen en die trainers blijven 
de kinderen maar aanmoe-
digen. Trainer Jos Holdorp 
moet even naar voren komen 
want bestuurslid Erik Laarho-
ven wil hem bedanken voor 
de twaalf jaar leiding van de 
wedstrijdgroep. Trainen kan 
hij niet laten, dus hij blijft lek-
ker bij de club. Een fl inke bos 
bloemen voor mevrouw Hol-
dorp die hem zoveel avon-
den moet missen en een toe-
gangsbewijs voor de Neder-
landse Turnkampioenschap-
pen straks maken Jos Hol-
dorp helemaal blij. 
Ton van den Brink

Heemstede - Bijna de helft 
van de Nederlandse bevol-
king boven de 15 jaar doet 
vrijwilligerswerk. Ouders met 
kinderen zijn logischerwijs 
dikwijls in touw op scholen 
en bij sportverenigingen, ter-
wijl ouderen zich vaker inzet-
ten voor de zorg. Toch is ook 
de groep jongeren onder 25 
jaar net zo vaak vrijwilliger en 
bovendien is circa tien pro-
cent van deze groep mantel-
zorger voor een ouder, broer 
of zus met een beperking of 
een chronische ziekte. 
Tot zover de statistieken. In 
de praktijk blijken deze jon-
geren niet erg zichtbaar en 
bovendien vinden ze zich-
zelf niet bijzonder. Ze hebben 
ook niets met een mantel of 
het moet die van Superman 
zijn, volgens de site JMZ-
helden, “Want als je naast je 
school, vrienden en hobby’s 
zorgt voor een familielid, dan 
beschik je wel over speciale 
krachten.” 
Arnout van Dael (20) uit 
Heemstede heeft een oude-

re broer, Maarten, met een 
geestelijke en lichamelijke 
beperking. “Kort na zijn ge-
boorte werd hij besmet met 
een virus dat zijn rechter her-
senhelft heeft beschadigd en 
daarmee de linkerhelft van 
zijn lichaam”, vertelt hij. “Hij 
heeft wel begrip, maar vooral 
het terug communiceren gaat 
moeilijk.” Volgens Arnout ver-
schilt hij niet zoveel van zijn 
vrienden die geen broer heb-
ben met een handicap. “Het 
enige verschil is misschien 
dat ik op een andere manier 
omga met mensen met een 
beperking. Vaak zie je dat er 
op een kinderlijke toontje ge-
praat wordt tegen ze, eigen-
lijk nogal denigrerend, terwijl 
dat helemaal niet nodig is. Ze 
vinden het zelf veel leuker als 
je normaal doet. Ik maak ook 
gewoon ruzie met mijn broer. 
Al heeft hij natuurlijk het na-
deel dat hij niet zomaar weg 
kan lopen, want hij zit in een 
rolstoel.”
Zelf vindt Arnout dat hij niet 
zoveel doet voor zijn broer. 

JONGE VRIJWILLIGER
“Mijn ouders hebben bewust 
de meeste zorgtaken op zich 
genomen, zoals douchen en 
naar de wc gaan. Wat ik wel 
doe is met hem fi etsen naar 
de werkplaats op een duo-
fi ets zodat hij wat beweging 
krijgt en ik help momenteel 
met hem tillen, want mijn va-
der heeft last van zijn schou-
der.”
Daarnaast is Arnout deze zo-
mer voor de vierde keer vrij-
williger bij Stichting Wigwam 
Vallei, een organisatie die va-
kanties organiseert voor kin-
deren met een handicap en 
hun familie. “We gaan als ge-
zin al zo’n 15 jaar met ze op 
vakantie en zo ben ik langza-
merhand betrokken geraakt 
bij de leiding. We organise-
ren een compleet dagpro-
gramma voor de kinderen, 
dus ook voor de broertjes en 
zusjes, zodat de ouders even 
ontlast zijn en ’s avonds is ie-
dereen weer terug in zijn va-
kantiehuisje en eten we sa-
men. Het zijn veertien druk-

Vrijwilliger en mantelzorger Arnout(20)

“Ik doe niks bijzonders”

ke dagen en ’s avonds ben je 
redelijk gesloopt.” Het orga-
niseren van activiteiten voor 
kinderen doet Arnout ook 
voor WIJ Heemstede en als 
er iemand nodig is om een 
groep ouderen te begeleiden 
op een uitje is hij niet te be-
roerd om achter het stuur van 
een busje te kruipen en met 
ze op stap te gaan. Toch vindt 
de student Informatiekunde 

aan de UVA het niks bijzon-
ders wat hij doet voor ande-
ren: “Ik denk weleens dat ik 
er het meeste plezier aan be-
leef”, grijnst hij. “Of het iets 
voor mijn leeftijdsgenoten 
is? Je moet het gewoon een 
keertje proberen en dan zie 
je dat de meeste vrijwilligers 
open en gezellige mensen 
zijn.” Eigenlijk net als Arnout.
Mirjam Goossens

Arnout en Maarten van Dael.
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Auteursbezoek
Woensdag 12 juli Wan-
da Dondorp bij boekhan-
del Blokker, Binnenweg 
138 Heemstede, over boek 
‘Getekend lot – kinderen in 
Japanse interneringskam-
pen’, 10.30u. Toegang vrij, 
reserveren gewenst: 023-
5282472.
www.boekhandelblokker.nl

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

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

Donderdag 13 juli Film 
& lunch bij WIJ Heemste-
de. 10.30u. De Luifel, He-
renweg 96 Heemstede. Re-
serveren tot uiterlijk dins-
dag 11 juli: bij de receptie 
van de Luifel of 5483828 of 
www.wijheemstede.nl.

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

Koorbiënnale
Heemstede
Vrijdag 6, zaterdag 7 en 
zondag 8 juli Concerten 
op locatie De Overplaats 
Heemstede. Info en prij-
zen: www.koorbiënnale.nl. 
Kaarten o.a a/d kassa vd 

Philharmonie, Lange Begij-
nestraat 11, Haarlem. Tel. 
023-5121212 of op locatie 
een uur voor aanvang van 
het concert.

Markten en beurzen
Zondag 9 juli kofferbak-
markt, Dorpsweide van 
Wijk aan Zee, 8-16u. Meer 
info: www.kofferbakmarkt-
wijkaanzee.nl

Natuurwerkdag
Zaterdag 8 juli 9.30-
15.30u. helpen met na-
tuuronderhoud in wandel-
bos Groenendaal ovl IVN. 
Aanmelden: ivnzk.natuur-
werk@gmail.com.
Info: www.ivn.nl/zk. Start: 
parkeerplaats nabij rest. 
Landgoed Groenendaal.

Open dag imker
Zondag 9 juli houdt Kin-
derboerderij ‘t Molentje, 
Burgemeester Van Rap-
pardlaan 1, Heemstede een 
open dag over het werk 
van de imker (Pim Lem-
mers). Div activiteiten. 13-
16u. Toegang gratis.

Popfestival
Vrijdag 7 juli op Colle-
ge Hageveld Heemste-
de, 18.30u muzikale op-
tredens van oud- en hui-
dige leerlingen. Food-
trucks op het terrein. In-
fo en aanmelden: https://
www.200jaarhageveld.nl/, 
Entree: 10 euro.

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

Sociëteit
Woensdag 12 juli bij WIJ 
Heemstede, Lieven de Key 
locatie. Koffie, praatje, vra-
gen over welzijn. 10-12u. 
2,- bijdrage. Lunchen: 3,-. 
Info: 5288510, Katinka Ver-
donk, 06-36242137, of:
katinkaverdonk@wijheem-
stede.nl.

Stiltewandeling
Donderdag 6 juli, 20-21u. 
op landgoed Leyduin; ver-
zamelen bij gebouw De 
Kakeleye, Manpadslaan.

AgendA
Tentoonstellingen/
exposities

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

Juli Schilderwerken van 
vader Don en dochter 
Maureen Meijer in het 
raadhuis van Heemste-
de. Tijdens kantoortijden te 
zien. Info:
www.maureenmeijer.com.

T/m 5 juli Foto’s van alle-
daagse werkelijkheid (ge-
maakt met de telefoon) 
door Marjolein Lensink-
Neijzing bij Sanquin Bloed-
voorziening, Boerhaave 
laan 32 Haarlem. Info:
www.marjoleinzaandam.nl.

Woensdag 12 juli t/m 
1 september Project tus-
sen fotoclub en vluchtelin-
gen uit de Koepel Haarlem, 
div deelnemers, onder-
werp naar keuze. Raadhuis 
Heemstede. Info: http:// 
fotoclubdeluifel.wordpress.
com en
www.wijheemstede.nl.
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Heemstede - Links gebeurt het zo te lezen! De bord-
jes op de foto staan bij kinderboerderij ‘t Molentje. Voor 
het gros van de boerderijdieren die je wilt bekijken moet 
je linksaf. Vogels en, niet onbelangrijk, de WC zijn dan 
rechts te vinden. Oh, en de uitgang is ook die kant uit. 
Het leuke is dat je ongeveer weet hoeveel meter je moet 
afleggen. Reuze handig van de medewerkers op de 
Heemsteedse kinderboerderij, gemak dient de mens! 
De kinderboerderij maakt deel uit van wandelbos Groe-
nendaal waar zoveel te zien en te doen is. Gedurende de 
zomermaanden toont de Heemsteder diverse facetten 
van dit veelzijdige en ruim 100-jarige bos. …                        

Foto: Marenka Groenhuijzen

Het Zomerbos

Lezing boek ‘kinderen in 
Japanse interneringskampen’
Heemstede - Na het gro-
te succes van de presenta-
tie van zaterdag 1 juli geeft 
Wanda Dondorp (Heem-
stede) een lezing over haar 
boek ‘Getekend lot – kinde-
ren in Japanse internerings-
kampen’, op woensdagmor-
gen 12 juli, om 10.30 uur bij 
Boekhandel Blokker.  
Toen na de Tweede Wereld-
oorlog de kinderen die met 
hun moeder hadden vast-
gezeten in Japanse interne-
ringskampen terugkeerden 
naar Europa, dacht niemand 
dat ze getraumatiseerd zou-
den zijn. Maar ze hadden al-
les als een spons in zich op-
genomen.
In dit boek staan de ervarin-
gen centraal van twee men-
sen die als kind gevangen za-

ten in Indonesië. Het is span-
nend en choquerend om te 
lezen. Een onontkoombare 
realiteit die zij met zich mee-
dragen. In de families werd er 
nauwelijks over deze tijd ge-
sproken, terwijl het gebeuren 
diepe sporen heeft achterge-
laten. Ze vertellen er niet al-
leen over, ze tékenen er ook 
over. Getekend lot, kinderen 
in de Japanse internerings-
kampen en de Tekenanaly-
se laat zien hoe traumatische 
ervaringen bespreekbaar 
kunnen worden gemaakt 
door middel van tekeningen.
Wanda Dondorp (1947) be-
handelt in haar praktijk als 
pedagoog en gz-psycholoog 
al jarenlang volwassenen en 
kinderen die bezig zijn met 
de verwerking van traumati-

sche ervaringen uit de Twee-
de Wereldoorlog.
Zij ontwikkelde de Tekenana-
lyse wat een vruchtbare be-
nadering blijkt te zijn als het 
gaat om moeilijk te bespre-
ken ervaringen, die vervol-
gens in een dialoog kunnen 
worden geanalyseerd. 
Blokker is te vinden aan de 
Binnenweg 138 Heemstede. 
Toegang vrij, reserveren wel 
gewenst: 023-5282472.
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

Volg ons via 
Twitter en Facebook

In deze uitgave:
- Grondstofaanhanger 
 in uw wijk
- Verwijdering fietswrakken

Meedenken over verkeersveiliger 
kruispunt Heemsteedse Dreef-Camplaan
Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst 
op donderdag 13 juli vanaf 20.00 uur in het 
raadhuis, Raadhuisplein 1 Heemstede. Samen met 
u en omwonenden kijken we opnieuw naar de 
verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid 
van dit kruispunt. Met ondersteuning van 
adviesbureau Goudappel Coffeng praten we u bij 
over het proces om tot een nieuwe inrichting van 
het kruispunt te komen. Ook laten we u zien welke 
denkrichtingen er al zijn. We zijn benieuwd naar uw 
mening hierover, maar ook naar uw ideeën voor een 
oplossing.
U kunt zich tot woensdag 12 juli voor deze 
bijeenkomst aanmelden bij Roel Huisman 
(projectleider) via rhuisman@heemstede.nl of via 
023 548 5701. Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u 

wel meedenken? Neem dan contact met hem op. 
Kijk voor meer informatie over dit project op  
www.heemstede.nl bij ‘Plannen en projecten’.

Iemand voordragen voor een lintje
Doe dit voor 1 augustus 2017

Kent u iemand die volgens u in aanmerking komt voor een lintje? 
De gemeente Heemstede nodigt u van harte uit deze kandidaat 
voor te dragen. Voor het aanvragen van een lintje gebruikt u het 
‘voorstelformulier’ op www.lintjes.nl, onder het kopje ‘Voordragen’. 
Als u dit formulier volledig invult en de bijbehorende bijlagen 
toevoegt, weet u zeker dat u alle benodigde gegevens aanlevert. 
Stuur uw voorstel vóór 1 augustus 2017 naar de burgemeester van 
de gemeente Heemstede, postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Als de 
aanvraag binnen is, neemt de gemeente telefonisch contact met u op. 
Dan krijgt u ook informatie over de verdere procedure. 
Kijk voor meer informatie in het online loket op www.heemstede.nl of 
op www.lintjes.nl

Zondag 9 juli
Open Imkerijdag bij 
kinderboerderij ’t Molentje
Op zondag 9 juli van 13.00 tot 16.00 uur geeft imker 
Pim Lemmers bij kinderboerderij ’t Molentje uitleg 
over het nut en de noodzaak van bijen voor onze 
voedselvoorziening. Belangstellenden kunnen 
meekijken in de bijenkast, er is een demonstratie 
honingslingeren en kinderen kunnen zich verkleden 
als imker. Er is ook ‘kinderboerderij-honing’ 
verkrijgbaar.

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op  www.heemstede.nl/werkaandeweg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 
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- Straatverlichting defect? 
Meld gevaar, schade op straat of overlast via 
www.heemstede.nl/meldpuntwoonomgeving
Geen toegang tot internet? Bel tijdens 
openingstijden het meldnummer van de 
gemeente (023) 548 57 62

Grondstofaanhanger van Meerlanden 
in uw wijk?
De gemeente Heemstede doet mee met een 
proef van Meerlanden om de mogelijkheid 
te geven aan inwoners om kleinere 
afvalstoffen in te leveren in de zogenaamde 
Grondstofaanhanger. 
 
Wat kan er in de 
Grondstofaanhanger?
De Grondstofaanhanger is eigenlijk een mobiele 
milieustraat. U kunt hier frituurvet, spaarlampen, TL-
buizen, kleine elektrische apparaten, inktpatronen, 
cartridges, batterijen en textiel kwijt. Dit zijn de 
afvalsoorten die je doorgaans naar de milieustraat 
moet brengen, maar waar het vaak niet van 
komt. Nu kun je dit in jouw eigen wijk kwijt als de 
Grondstofaanhanger aanwezig is. 
 
Waar vindt u de 
Grondstoffenaanhanger?
De Grondstofaanhanger staat op werkdagen tussen 
08.30 en 15.30 uur op de volgende locaties: 
Maandag Station Heemstede-Aerdenhout
Dinsdag  Rivierenwijk - Amstellaan
Woensdag  bij de rotonde Valkenburgerplein
Donderdag  Wijk Merlenhoven - Aletta Jacobslaan
Vrijdag Blekersvaartcomplex- Laan van 
  Dick Laan

Fietswrak verwijderd
Op 29 juni 2017 is in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders onderstaand 
fietswrak (met platte banden) verwijderd.
- Bartoklaan, ter hoogte van 1: een grijze 

damesfiets, merk Freedom

De fiets is afgevoerd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen bij de milieustraat 
van Meerlanden aan de Cruquiusweg 47. Binnen 
deze periode kan de eigenaar zijn fiets ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten. Heeft u 
vragen over deze publicatie, neem dan contact 
op met bureau Handhaving via het algemene 
telefoonnummer 14 023.

Reglement 
van Orde 2017 
(welstandscommissie)

Beleidsregels 
minimabeleid 
Heemstede 2017

Aanleg in/uitrit 
Havenstraat

Op 20 april 2017 heeft de raad het Reglement 
van Orde 2017 (bijlage 9 bij de Bouwverordening 
en heeft betrekking op de welstandscommissie) 
vastgesteld. Hiermee komt het Reglement 
van Orde 2016 te vervallen. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl

Op 6 juni 2017 heeft het college de Beleidsregels 
minimabeleid Heemstede 2017 vastgesteld. De 
nieuwe beleidsregels treden met terugwerkende 
kracht in werking op 1 januari 2017, met 
uitzondering van artikel 4 (schoolkostenregeling) 
en artikel 5 (huiswerkbegeleiding, bijles en 
examentraining) die op 1 augustus 2017 in 
werking treden. De Beleidsregels minimabeleid 
2015 komen te vervallen. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl

Op 3 juli 2017 heeft het college van B&W 
goedkeuring verleend aan het verzoek een in-en 
uitrit aan te leggen op de Havenstraat 16, 
2101 LC in Heemstede.

Aanvulling op bekendmaking 
ontwerpbesluit ‘Hogere waarden Slottuin’
Op 28 juni 2017 maakten burgemeester 
en wethouders bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Slottuin’ 
en het ontwerpbesluit ‘Hogere waarden Slottuin’ 
vanaf 29 juni 2017 voor zes weken ter inzage liggen. 
Hierbij is nagelaten te vermelden hoe en bij welke 
instantie een zienswijze ingediend kan worden 
tegen het ontwerpbesluit ‘Hogere waarden Slottuin’. 
Tussen 29 juni tot en met 9 augustus 2017 kunt 
u reageren. Zienswijzen over het ontwerpbesluit 

‘Hogere waarden Slottuin’ kunnen schriftelijk 
of mondeling worden gegeven. Schriftelijke 
zienswijzen stuurt u naar Omgevingsdienst IJmond, 
Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding 
van ‘Zienswijze ontwerpbesluit vaststelling hogere 
waarden Wet geluidhinder Slottuin Heemstede’. 
Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak 
maken met Omgevingsdienst IJmond via 
telefoonnummer 0251-263863.

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

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

Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen 
aan fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 

fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen( zoals boombeschermingsbeugels) 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt.
De fietsen en kettingen worden in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 13 
weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

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



Foto-expositie ‘Dialogue’ in Raadhuis Heemstede
Bijzondere samenwerking tussen fotoclub en vluchtelingen
Heemstede - Fotoclub De 
Luifel heeft een uniek pro-
ject gerealiseerd samen met 
Sawita uit Thailand, Faezeh, 
Muhammed, Tarek, Zarmina 
uit Syrië en Hadja uit West-
Afrika. Allemaal (ex-)bewo-
ners van De Koepel in Haar-
lem, mensen met en zon-
der verblijfstatus. Het resul-
taat van de samenwerking 
is te zien op een expositie in 
de burgerzaal van het Heem-
steedse Raadhuis. 
“Uitgangspunt voor dit inspi-
rerende project was dat leden 
van de fotoclub en vluchte-
lingen met elkaar in contact 
kwamen en samen een on-
derwerp naar keuze fotogra-
feerden”, legt fotoclub-op-
richter en professioneel fo-
tograaf Geek Zwetsloot uit. 

“De fotoclub zorgde voor ca-
mera’s en andere benodigd-
heden. Voorafgaand aan de 
fotosessies hebben we een 
paar leuke kennismakings-
avonden georganiseerd. Ver-
volgens gingen groepjes van 
2 of 3 vluchtelingen en foto-
clubleden een paar keer op 
stap naar plekken die ze sa-
men hadden uitgezocht. De 
stad en de markt waren po-
pulair, maar ook bijvoorbeeld 
de bollenvelden in het voor-
jaar. Interessant om plekken 
die voor ons heel vertrouwd 
zijn, te zien door de ogen van 
mensen die er voor het eerst 
komen!”
Uit deze samenwerking is een 
bijzondere serie foto’s voort-
gekomen over mensen, dro-
men, religie, markt en de om-

geving. De foto’s zijn op de 
muur van de burgerzaal ge-
prikt en worden afgewisseld 
met uitspraken van deelne-
mers over hoe ze dit initiatief 
hebben ervaren. Er wordt ook 
een film vertoond, gemaakt 
door Sawita, die de sfeer in 

de Koepel goed weergeeft. 
Bezoekers worden uitgeno-
digd om een reactie achter te 
laten en die op het bord tus-
sen de foto’s te prikken.  
Het resultaat is een levendi-
ge expositie. Hadja vertelt bij-
voorbeeld: “De foto’s die we 

Foto gemaakt door Faezeh op de markt in Schalkwijk.

in winkels maakten zijn heel 
bijzonder voor mij, omdat ik 
het liefst in een winkel zou 
willen werken. Het was mooi 
om zo veel behulpzame men-
sen te ontmoeten.”
Fotoclublid Jan Terwel vat 
zijn ervaring zo samen: “Wat 
mij het meest opviel was dat 
verschillen in taal en ach-
tergronden wegvielen als 
het over foto’s ging. Het lijkt 
wel of er een soort algeme-
ne beeldtaal is die iedereen 
‘spreekt’ en herkent.”
De expositie is mede moge-
lijk gemaakt door bijdragen 
van de Technische Unie en 
leden van Fotoclub De Lui-
fel. De officiële opening is op 
woensdag 12 juli om 16.00 
uur in de burgerzaal, Raad-
huisplein 1, Heemstede. De 
expositie is te bezichtigen tot 
1 september.
Kijk op http://fotoclubdelui-
fel.wordpress.com en
www.wijheemstede.nl.

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

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

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

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

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

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Ankerkade 1, het uitbreiden van de bestemming 

daghoreca met avondhoreca, wabonummer 
163903, ontvangen 19 juni 2017

- Spaarnzichtlaan 31, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 163942, ontvangen 
19 juni 2017

- Sweelinckplein 10, constructieve wijzigingen, 
wabonummer 163924, ontvangen 19 juni 2017

- Jeroen Boschlaan 21, wijziging dakvorm en 
realiseren 2e verdieping, wabonummer 164108, 
ontvangen 20 juni 2017

- Jeroen Boschlaan 23, wijziging dakvorm en 
realiseren 2e verdieping, wabonummer 164147, 
ontvangen 20 juni 2017

- Herfstlaan 3, restauratie grafmonument Van 
Vollenhoven, wabonummer 164194, ontvangen 
20 juni 2017

- Herenweg 50, verhogen kap van het woonhuis, 
wabonummer 165231, ontvangen 22 juni 2017

- Raadhuisplein 1, upgraden van de toiletten in 
het oude gemeentehuis, wabonummer 159043, 
ontvangen 8 juni 2017

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

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Bronsteeweg 15, het verbreden van de 

dakopbouw, wabonummer 149698, ontvangen 
10 mei 2017 

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Esdoornlaan 3, het uitbreiden van de 2e 

verdieping van het woonhuis, wabonummer 
145111, ontvangen 26 april 2017

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. Zie 
verder ‘Zienswijzen indienen’.

Verleende omgevingsvergunningen
- Heemsteedse Dreef en Bronsteeweg, 

kopersopties woningen project Volmaackt, 
wabonummer 152436, verzonden 30 juni 2017

- Wiekenplein 3, het verhogen van het dakvlak 
van de zolderverdieping, wabonummer 156621, 
verzonden 30 juni 2017

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

Weigering omgevingsvergunning
- Cruquiusweg 116a, het wijzigen van 

de bestemming bedrijfsruimte naar 
woonruimte, wabonummer 47155, weigering 
omgevingsvergunning verzonden 30 juni 2017

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